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Nitra

Prieskum trhu na obstaranie „Bezkontaktné karty pre preukazy ISIC a obaly“ – výzva na
predloženie ponuky

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 nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
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: RNDr. Peter Škrovina, skrovina@uniag.sk
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK2681800000007000242263

2.

Názov predmetu zákazky:

„Bezkontaktné karty pre preukazy študentov ISIC a obaly“.
3.

Opis predmetu zákazky:
Špecifikácia predmetu :
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Bezkontaktné čipové karty MIFARE Desfire EV1 8kB, vo forme dizajnu ISIC v súlade s „Usmernením o
štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydané rozhodnutím Ministerstva
školstva SR č.16/2014“. Čipové karty požadujeme inicializovať čip z dôvodu ich akceptácie v
dopravných systémoch tarifného vybavenia DP: DP v Bratislave, DP v Prešove, DP Košice, DP Nitra, DP
Zvolen pre SAD, a. s. v celej SR a pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Čipové karty musia spĺňať
akceptáciu funkcionality „Knižničný pas“ a prichystanú aplikáciu pre prístupový systém SALTO Systém.
V počtoch :
- 1300 ks ISIC kariet - pre študentov denného štúdia s dopravnou aplikácia TransCard a prístupový
systém SALTO Systém,
- 1600 ks obalov na karty.
Ďalšie požiadavky:
Formát karty musí byť vyhotovený podľa normy ISO 7816.
Vizuál ISIC kariet odsúhlasený od Združenia CKM SYTS, že potlač dodávaných kariet je vyhovujúca.

4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV: 30237131-6 - Elektronické karty, 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

5.

Miesto plnenia:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Centrum informačných
komunikačných technológií, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko.

a

6.

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
do 15 dní od doručenia objednávky.

7.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
zdrojom sú finančné zdroje Obstarávateľa a splatnosť faktúry je 30 dni od doručenia faktúry.

8.

Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková
cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH a celková cena s DPH.

9. Spôsob predloženia ponuky:
elektronicky (naskenovanú ponuku s podpisom) na adresu:
Peter.Skrovina@uniag.sk
Predmet uvedený v e-maile musí obsahovať heslo: Bezkontaktné karty pre preukazy
študentov ISIC.
10.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- podrobný opis predmetu ponuky,
- cenovú ponuku,
- fotokópiu/sken dokladu o oprávnení poskytovať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- referencie: zoznam zákaziek obdobného typu, tzn. zákazky, ktorých predmetom realizácie
boli obdobného charakteru

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE | Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: +421 37 641 4861, +421 37 641 5861 | www. uniag.sk | skrovina@uniag.sk

IČO 00397482 | DIČ 2021252827

11.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena spolu za celý predmet zákazky v € s DPH
Spôsob hodnotenia: porovnaním cenových ponúk sa určí úspešný uchádzač
12.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk

do: 27.6.2018 do 12:00 hod. na CIKT SPU v Nitre, mailom podľa bodu 9.
RNDr. Peter Škrovina,
Vedúci CIKT na SPU v Nitre

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE | Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: +421 37 641 4861, +421 37 641 5861 | www. uniag.sk | skrovina@uniag.sk

IČO 00397482 | DIČ 2021252827

