SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Útvar krízového riadenia, BOZP, ochrany pred požiarmi a vlastnej ochrany R – SPU

Váš list

Vec:

Naša značka
SPU – 47/2018 – ÚKR

Vybavuje / linka
Ing. Cigáňová/+421376415743

Nitra
3. 5. 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky, ktorý nie je bežne
dostupným na trhu: „Umiestnenie trvalého dopravného zariadenia pri pavilóne Q na SPU
v Nitre“

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra,
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„zákon“) predkladá v rámci zákazky s podľa § 117 zákona na uskutočnenie stavebných prác nie bežne
dostupných na trhu
výzvu na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Kontaktná osoba pre prieskum trhu: Ing. Miroslava
miroslava.ciganova@uniag.sk
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK2681800000007000242263

Cigáňová,

e-mail:

2.

Názov predmetu zákazky:
Umiestnenie trvalého dopravného zariadenia pri pavilóne Q na SPU v Nitre
Druh zákazky: stavebné práce
CPV: 45255400-3 Montážne práce, 34996000-5 – Regulačné, bezpečnostné alebo
signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu, 34996100-6 Semafory

3.
3.1
3.2.

Opis predmetu zákazky:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ požaduje záruku za kvalitu predmetu zákazky takto:
- Práce: 60 mesiacov
- Dodané zariadenia: 24 mesiacov
odo dňa prevzatia.
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Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky č.p.: SPU – 47/2018 – ÚKR
Názov zákazky: Umiestnenie trvalého dopravného zariadenia pri pavilóne Q na SPU v Nitre
Druh zákazky: stavebné práce
CPV: 45255400-3 Montážne práce, 34996000-5 – Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné
zariadenia pre cestnú dopravu, 34996100-6 Semafory

P.č.
1.

Cena
v EUR bez
DPH

Opis predmetu zákazky

2.

Závora s elektronikou
- dodanie telesa závory s ochrannými prvkami
- ukotvenie 1 ks telesa rampy a stĺpu pre fotobunky
Rameno závory 6 m

3.

Výstražné nálepky

4.

Výstražný maják 1ks

5.

Bezpečnostné fotobunky so stĺpom 1 pár

6.

Pevná podpera ramena 1 ks

7.

Dodať a ukotviť 2 ks stojana pre vjazd a výjazd, na ktorých bude umiestnené:
- 2 ks audiovrátnik 2N Vario,
- 2 ks kryt antivandal,
- 2 ks poveternostná mriežka,
- spínací modul pre držanie rampy,
- 2 ks podložka pod snímač čipových kariet
- 2 ks snímač čipových kariet typ MIFARE a DESFIRE s riadiacou jednotkou SALTO
- 2 ks zalomená noha pre snímač čipových kariet
Práce spojené s prepojením rampy so vstupným a výstupným stojanom
a fotobunkami (a indukčná slučka):
- vyrezať asfalt šírka 20 cm, dĺžka 10 m,
- vykopať kanál hĺbky 15 cm, dĺžka 10 m,
- uložiť napájací kábel SYKFY 4x2x0,5 do chráničky a kanála, položiť naň ochrannú
fóliu, uzavrieť kanál a zabetónovať, betónová vrstva šírky 20 cm, hĺbka betónu 5
cm a dĺžka 10 m, upraviť povrch,
- viesť napájací kábel v chráničke ďalej od rampy spolu s informačným káblom
k budove pavilónu Q, bližšia špecifikácia uloženia v bode 9
Práce spojené s napájaním rampy a privedením informačného kábla od rampy
k pavilónu Q:
- vykopať kanál hĺbky 80 cm po budovu pavilónu Q na uloženie káblov pre
prepojenie rampy so vstupným a výstupným stojanom a fotobunkami, dĺžka 30
m, z toho:
- dĺžka kanálu 0,5 m pod odstránenou asfaltovou plochou,
- dĺžka kanálu 0,5 m pod rigolom
- dĺžka kanálu 29 m na trávnatej ploche k budove.

8.

9.
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10.
11.

- uložiť do celého kanála napájací kábel CYKY 3x2,5 v chráničke priemer 16 mm od
rampy do elektrického rozvádzača budovy pavilónu Q,
- uložiť do kanálu informačný kábel SYKFY 4x2x0,5 do chráničky priemer 16 mm od
rampy do telefónnej ústredne v pavilóne Q,
- položiť na obe chráničky ochrannú fóliu, uzavrieť kanál a zabetónovať, betónová
vrstva šírky 20 cm, hĺbka betónu 15 cm a dĺžka 0,5 m, upraviť povrch rigolu
a trávnatú plochu dĺžka 29 m
Dodať a inštalovať 1 ks dvojkomorový semafor pre vjazd na parkovisko, navoliť
režim zelená pre povolený vstup, červená hneď po prejdení vozidla do areálu
Oživenie systému ovládania závory a systémové prepojenie/komunikácia
s vrátnicou pod aulou, vykonanie úspešnej skúšky funkčnosti

Celková cena v EUR bez DPH
DPH - 20%
Celková cena v EUR s DPH
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