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Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt spolufinancovaný zo zdrojov ES
Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech"

Váš list

Naša

značka

SPU/V0/16/2015-3

Vybavuje l linka

Nitra

Ing. Kružlíková/0376415755

21.7.2015

Vec: Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky, ktorý nie je bežne dostupným na trhu:
Dodávka materiálov pre technológiu spracovania hrozna a výrobu vína
- výzva na predloženie ponuky

Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, ako
verejný obstarávate!' v zmysle § 6 ods. l písm. d) zákona
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO)

predkladá

č.

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v rámci

prieskumu trhu na zadanie

predmetu zákazky, ktorý nie bežne dostupný na trhu podra § 9 ods. 9 ZVO na predmet s názvom
"Dodávka materiálov pre technológiu spracovania hrozna a výrobu vína" obstarávaného v rámci
projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech ITMS 26220220180
výzvu na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Úradný názov: Slovenská pornohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO: OO 397 482
IČ DPH: SK2021252827
štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Splnomocnený zástupca pre projekt "Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech ITMS
26220220180": prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc., projektový manažér
IBAN:SK5981800000007000466224
Kontaktná
osoba
pre
verejné
obstarávanie:
Ing.
Iveta
Kružlíková,
email:
iveta.kruzlikova@uniag.sk

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
tel.: +42137 64151111 www. uniag.sk

l

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO 00397482

l DIČ 2021252827

-

1.1. Predmet zákazky: "Dodávka materiálov pre technológiu spracovania hrozna a výrobu vína"
1.2. Druh zákazky: tovar

2. Miesto a lehota plnenia:
2.1. Miesto plnenia:
Slovenská pol'nohospodárska univerzita
AgroBiotech, Pavilón M, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
2.2. Lehota dodania: max. do 21 dní odo dňa doručenia objednávky

v Nitre,

Výskumné

centrum

3. Opis predmetu zákazky:
3.1. Predmetom zákazky je Dodávka materiálov pre technológiu spracovania hrozna a výrobu vína
do miesta plnenia.
Špecifikácia s uvedením minimálnych požadovaných parametrov:
P.č

Názov

Merná
jednotk
a
kg

Mno
žstv
o
2

l.

Polisac Aram, číriaci
prípravok- zložený z
polysacharidov a
tanínov z hrozna

2.

Polysac Raisin, číriaci
prípravok- na báze
rastlinných
polysacharidov a
tanínu z bielych
hroznových šupiek

kg

3.

Tannred, tanín- pre
vinifikáciu červených
vín

4.

CPV

Názov
položky

Základný opis

CPV
242230003

Taníny

Prípravok pre zlepšenie senzorickej
stability vín pred fl'ašovaním, úplne
rozpustný číriaci prípravok zložený
z polysacharidov a tanínov z
hrozna, balenie: 1kg

2

242230003

Taníny

Pomocná látka (adjuvant)
aplikovaná pred fl'ašovaním, pre
biele a červené vína, zloženie:
produkt na báze rastlinných
polysacharidov a tanínu z bielych
hroznových šupiek, balenie: 1kg

kg

3

242230003

Taníny

Tanín pre vinifikáciu červených vín,
zloženie: zmes kondenzovaných a
hydrolyzovatel'ných tanínov,
balenie: 1kg

Tannblanche Cru,
tanín- pre biele a
červené vína

kg

4

242230003

Taníny

Práškový tanín pre biele a červené
vína, zloženie: zmes
hydrolyzovatel'ných a
kondenzovaných tanínov typu CRU,
balenie: 1kg

S.

Tannstructure, tanín
- pre čírenie a
zušl'achtenie vín

kg

s

242230003

Taníny

Tanín pre čírenie a zušl'achtenie vín,
zloženie: hydrolyzovatel'ný tanín
typu structure, balenie: 1kg

6.

Protocheck,
testovací kit
bielkovinovej
stability
Tanfruity, krášliaci
prípravok

bal

10

242230003

taníny

testovací kit bielkovinovej stability
vína, balenie: SOks

kg

2

242230003

Taníny

Tanín pre vinifikáciu červených vín,
zloženie: kondenzované taníny
ovocného typu, balenie: 1kg vrecko

Enzymatický
preparát- Everzyn

bal

3

2496SOOO6

Enzýmy

Vysokopurifikovaný pektolytický
enzým na uvol'ňovanie arómy z

7.

8.

2

-

Aram, na
uvol'novanie arómy z
hrozna
9.

10.

11.

12.

Číriaci prípravok-

Fischcoll, vyzinový
gél na šetrné čírenie
Everzym GPC,
granulovaný
pektolytický enzým GPC enzým
Everzym Color,
granulovaný
pektolytický enzým na zvýšenie
farebnosti červených
vín
Collagel,
potravinárska
želatína

kg

3

24911000-

Želatíny

o

hrozna, zloženie:
vysokopurifikovaný enzymatický
preparát na odbúranie pektínu v
rmute a mušte, balenie: 200g
Vyzinový gél na šetrné čírenie,
zloženie: rybacia bielkovina,
balenie: 1kg
Koncentrovaný granulovaný
pektolytický GPC enzým, balenie:
SOOg

bal

1

249650006

Enzýmy

bal

1

249650006

Enzýmy

Koncentrovaný granulovaný
pektolytický enzým na zvýšenie
farebnosti červených vín, balenie:
SOOg

kg

20

249110003

Želatíny

Tekutá stabilizovaná želatína,
zloženie: potravinárska želatína,
oxid siričitý, kyselina citrónová,
demineralizovaná voda, balenie:
1kg fl'aša
Komplexná výživa pre kvasinky,
zvláštny fermentačný doplnok pre
červenie vína, zloženie: bunkové
steny kvasiniek, di-amonion fosfat
(DAP) a celulóza, balenie 1 kg
Rýchly číriaci prostriedok pre mušty
a vína, zloženie: roztok oxidu
kremíka pre enologické účely,
zloženie: 30% oxid kremičitý typu
sól, balenie: 1kg fl'aša

13.

Enzymaticky
preparat- Nutrozim

kg

20

249650006

Enzýmy

14.

Eversol, číriaci
prípravok- roztok
oxidu kremíka pre
enologické účely

kg

10

249110003

Želatíny

3.2. V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu
alebo výroby, verejný obstarávate!' umožňuje predložiť ponuku na ekvivalent. Ak uchádzač
použije ekvivalentné špecifikácie:- ich opis a technické parametre uvedie vo svojej ponuke.

4.

Osobitné podmienky plnenia predmetu objednávky- dodávky tovaru:
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu
oprávnenému vykonávať kontrolu podl'a § 6 a § 10 zákona č. 528/ 2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytnutej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podl'a článku 59
a nasl. Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými
orgánmi podl'a § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 Z.z. a podl'a článku 59 a nasl. Nariadenia Rady (ES)
1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone
kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna odmena, náhrada a ani iné plnenie. Povinnosť strpieť
kontrolu a archivovať všetky dokumenty týkajúce sa predmetu plnenia objednávky sa
ustanovuje pod dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

3

-

5. Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky:
5.1. Navrhované jednotkové ceny musia byť stanovené podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov dohodou ako pevné vrátane všetkých nákladov na dodanie tovaru do
miesta určenia, a to v mene euro. Okrem navrhovanej ceny nemá uchádzač nárok na úhradu
iných nákladov.
5.2. Uchádzač uvedie navrhovanú cenu v eurách v zložení:
navrhovaná jednotková cena bez DPH , DPH, navrhovaná jednotková cena vrátane DPH
samostatne na každý tovar
cena celkom v € s DPH
Uchádzač do ceny zahrnie všetky súvisiace náklady vrátane dopravy do miesta plnenia. Okrem
kúpnej ceny uchádzač nemá právo na úhradu iných nákladov.
5.3. Uchádzač vyplní prílohu č. 1 k tejto výzve.
5.4. Verejný obstarávateľ bude platiť za dodaný predmet zákazky na základe faktúry - daňového
dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému
obstarávateľovi.

5.5. Právo vystaviť faktúru vznikne uchádzačovi po odovzdaní a prevzatí kompletného predmetu
zmluvy. Súčasťou faktúry bude verejným obstarávateľom potvrdený dodací list.
5.6. Faktúru uchádzač vystaví a predloží verejnému obstarávateľovi na úhradu v 4-och
vyhotoveniach. Peňažný záväzok verejného obstarávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom
odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu uchádzača.
5.7. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.

6. Spracovanie a predloženie ponuky:
6.1. Celá ponuka ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom resp.
českom jazyku.
6.2. Predložená ponuka musí obsahovať:
fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar
cenová ponuka s uvedením e-mailového kontaktu
čestné vyhlásenie o súhlase s osobitnými podmienkami dodania tovaru
6.3. Uchádzač predkladá ponuku:
v písomnej forme v uzavretom obale osobne, poštovou zásielkou na adresu verejného
obstarávateľa a v lehote na predkladanie ponúk
alebo

elektronicky naskenovanú podpísanú- e-mailom na adresu: iveta.kruzlikova@uniag.sk
6.4. Obal ponuky, resp. predmet uvedený v e-maile musí obsahovať heslo" ABT- Dodávka
materiálov pre technológiu spracovania hrozna a výrobu vína"
6.5. Lehota na predkladanie ponúk: do 29.07.2015 do 13,00 hod

7.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu za celý
predmet zákazky v € s DPH.

4

-

8. Prijatie ponuky a odoslanie objednávky
8.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky uchádzačovi že jeho ponuku prijíma, a ostatným, že neuspeli.
8.2. Úspešnému uchádzačovi bude odoslaná objednávka.

S pozdravom

emailom úspešnému

SLOVENSKÁ POlNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

VNITRE

oWMJ

prof. Ing. Ľub~r Gurčík, CSc.
projektový mana 'ra splnomocnený
zástupca verejn, o obstarávatel'a

Príloha:
- formulár cenovej ponuky
- čestné vyhlásenie o súhlase s osobitnými podmienkami plnenia predmetu objednávky dodávky tovaru

s

