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Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky, ktorý nie je bežne dostupným na trhu na

predmet: Dodávka, návrh a výroba nábytku na mieru do zasadačky na 2. poschodí budovy
rektorátu
- 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 č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO)

predkladá

v rámci

prieskumu trhu na zadanie

predmetu zákazky, ktorý nie bežne dostupný na trhu podl'a § 9 ods. 9 ZVO na predmet s názvom

"Dodávka, návrh a výroba nábytku do zasadačky na 2. poschodí budovy rektorátu"
výzvu na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Úradný názov: Slovenská pol'nohospodárska 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

1.1. Predmet zákazky: "Dodávka, návrh a výroba nábytku na mieru do zasadačky na 2. poschodí
budovy rektorátu"
1.2. Druh zákazky: tovar

2. Miesto a lehota plnenia:
2.1. Miesto plnenia: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
2.2. Lehota dodania: max. do 30 dní odo dňa doručenia objednávky
3. Opis predmetu zákazky:
3.1. Predmetom zákazky je Dodávka, návrh a výroba nábytku na mieru do zasadačky na 2. poschodí
budovy rektorátu.
3.2. Špecifikácia predmetu zákazky s uvedením minimálnych požadovaných parametrov:
3.2.1 Stôl písací atyp
Rozmery: 1200/700/760
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Počet:

6 ks

dekar L-DTD: bardolino svetlý
Materiál a vyhotovenie: laminovaná drevotriesková doska hrúbky 16 mm. Kontaktné hrany
dielcov ohranené Iamino hranou hrúbky 0,5 mm v dezéne nábytku. Hrany plátu stola
ohranené ABS hranou hrúbky 2mm v dezéne nábytku. Drevená podnož. Na spodnej hrane:
plastové klzáky v kontakte s podlahou.
Na (2 ks) stoloch musí byť na montovaná odklápacia krabica na elektrickú zásuvku, ktorá bude
obsahovať min. 3 elektrické zásuvky a USB vstupy na dobíjanie

USB zariadení SV. Súčasťou

musí byť aj napájací kábel zásuvkovnice.
3.2.2

Stôl s nohami atyp
Rozmery: 1400/700/760
Počet:

2 ks

dekar L-DTD: bardolino svetlý
Materiál a vyhotovenie: laminovaná drevotriesková doska hrúbky 16 mm. Hrany plátu stola
oh ranené ABS hranou hrúbky 2mm v dezéne nábytku. Kovové podnože- farebné prevedenie
chróm matné (ako

stoličky).

Rokovacia stolička s podrúčkami
stohovatel'ná po 2 ks

3.2.3

Počet:

20 ks

Farebné prevedenie:
Kovová kostra

- farebné prevedenie chróm matný (ako kovové podnože stolov s nohami

atyp)
Čalúnenie- zelené
Podrúčky- čierne

Rozmery: hÍbka stoličky: 600 mm /šírka stoličky: 550 mm /výška stoličky: 840 mm
hÍbka sedadla 480/šírka sedadla: 480 mm l výška sedenia minimálne 480 mm
čalúnené

operadlo+ sedadlo

Čalúnenie: 100% polyester, odolnosť voči oderu- min. 100 000 martindale
Podrúčky-

plastové

3.3. Verejný obstarávateľ požaduje pred začatím výroby odsúhlasiť návrh dizajnu nábytku
a farebného prevedenia nábytku- na základe vzorkovníka.
Kontaktná osoba pre odsúhlasenie návrhu je: doc. Ing. arch. Roberta štepánková, PhD.,
prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity, e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk.
3.4. Predmetom zákazky aj jeho montáž v mieste plnenia, vylučuje sa dodávka v demontovanom
stave.

4. Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky:
4.1. Uchádzač uvedenie cenovú ponuku podl'a § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov
dohodou ako pevnú vrátane všetkých nákladov na dodanie tovaru do miesta určenia, a to
v mene euro. Okrem navrhovanej ceny nemá uchádzač nárok na úhradu iných nákladov.
4.2. Uchádzač uvedie navrhovanú cenu v eurách v zložení:
navrhovaná jednotková bez DPH, DPH, navrhovaná jednotková cena vrátane DPH
cena celkom za množstvo a za celý predmet zákazky v € s DPH

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
tel.: +421 37 641 5111

l

fax: +421 37 641 5721

l www.

l

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

uniag.sk

IČO 00397482

l DIČ 2021252827

-

Uchádzač do ceny zahrnie všetky súvisiace náklady vrátane dopravy, návrhu a montáže

v miesta

plnenia. Okrem kúpnej ceny uchádzač nemá právo na úhradu iných nákladov.
4.3. Verejný obstarávate!' bude platiť za dodaný predmet zákazky na základe faktúry - daňového
dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému
obstarávatel'ovi.
4.4. Právo vystaviť faktúru vznikne uchádzačovi po odovzdaní a prevzatí kompletného predmetu
zákazky. Súčasťou faktúry bude verejným obstarávatel'om potvrdený dodací list.
4.5. Faktúru uchádzač vystaví a predloží verejnému obstarávatel'ovi na úhradu v 4-och
vyhotoveniach. Peňažný záväzok verejného obstarávatel'a vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom
odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu uchádzača.
4.6. Verejný obstarávate!' neposkytuje preddavky.
5. Spracovanie a predloženie ponuky:
5.1. Celá ponuka ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom resp.
českom jazyku.
5.2. Predložená ponuka musí obsahovať:
fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu
návrh na plnenie kritérií- vyplnenú prílohu č. l
opis predmetu ponuky
5.3. Uchádzač predkladá ponuku:
5.4. Elektronicky, emailom na emailovú adresu: iveta.kruzlikova@uniag.sk
5.5. Lehota na predkladanie ponúk: do 16.9.2015 do 10,00 hod.
6.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávate!' stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v €

s DPH.
7. Prijatie ponuky a odoslanie objednávky
7.1. Verejný obstarávate!' po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky uchádzačovi že jeho ponuku prijíma, a ostatným, že neuspeli.
7.2. Úspešnému uchádzačovi bude odoslaná objednávka.

emailom úspešnému

S pozdravom

d~~~
kvestorka

Príloha: návrh na plnenie kritérií
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