SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Študentské domovy a jedálne

Vec: Zákazka s nízkou hodnotou : Spevnená jednolôžková posteľ pre SPU - Študentské domovy
a jedálne v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, (ďalej len
„SPU v Nitre“ ) ako verejný objednávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v rámci
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet s názvom: „Spevnená
jednolôžková posteľ pre SPU - Študentské domovy a jedálne v Nitre“ (ďalej len „ŠD a J“) predkladá
výzvu na predkladanie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Úradný názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO: 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Štatutárny orgán: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
Kontaktná osoba pre predkladanie ponúk: Ing. Lucia Pašková, e-mail: lucia.paskova@uniag.sk
2. Názov predmetu zákazky: Spevnená jednolôžková posteľ pre SPU V Nitre – ŠD a J
3. Druh zákazky: tovar
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spevnená jednolôžková drevená posteľ s pevnou kovovou
konštrukciou, výsuvným úložným priestorom a samostatnou doskou na stenu.
Presná špecifikácia s uvedením minimálnych parametrov je uvedená v Prílohe č. 1.
V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technická špecifikácia odkazujú
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto
pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku na ekvivalent.
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4.1 Osobité požiadavky na plnenie zákazky:
Dodanie tovaru bude vrátane dopravy na miesto plnenia a vynesenie tovaru do určenej
miestnosti na miesto plnenia.
Dodanie tovaru v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. Záručná doba minimálne
24 mesiacov. Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do
3 pracovných dní od jej doručenia. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný vady
odstrániť na vlastné náklady.
5. Požadované množstvo: 40 ks
6. Spolčený slovník obstarávateľa (CPV):
39100000-3 Nábytok
39143110-0 Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie
60000000-8 Dopravné služby ( bez prepravy odpadu)
7. Miesto a lehota plnenia:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Pracovisko: Študentský domov Mladosť, ul. Štúrova č. 3, 949 76 Nitra
7.1 Lehota plnenia: do 31.08.2018
8. Podmienky financovania a platobné podmienky:
- predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov
- lehota splatnosti faktúr: 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu poskytovateľa, pričom
faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu verejného
obstarávateľa ako objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa
- prílohou faktúry bude potvrdený dodací list podpísaný zodpovednou osobou za
objednávateľa
- dodávka tovaru sa bude realizovať na základe objednávky v množstvách uvedených
v objednávke na odberné miesto, a dodávateľ vystaví na základe objednávky faktúru,
dodávateľ uvedie vo faktúre číslo objednávky
- uchádzač uvedie jednotkové ceny a celkovú cenu do cenovej ponuky, ktorá tvorí
Prílohu č. 2 tejto výzvy
- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uveďte
11. Cena a spôsob určenia ceny:
- cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov dohodou zmluvných strán ako maximálna a vyjadrená v € so zaokrúhlením na 2
desatinné miesta v zložení: jednotková cena v € bez DPH, celková cena v € bez DPH, 20%
DPH v € a celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH
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- celková cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky
12. Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní:
- uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní predloží
doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO a to fotokópiu/sken dokladu o oprávnení dodávať
tovar, ktorý je predmetom zákazky
13. Uchádzač vrámci svojej ponuky predloží:
- špecifikáciu - opis predmetu zákazky minimálne v rozsahu požiadaviek uvedených
v Prílohe č. 1
-vyplnený formulár cenovej ponuky – Príloha č. 2 tejto výzvy, cenová ponuka nebude
obsahovať žiadne podmienky, ktoré by obmedzili alebo popreli podmienky uvedené v tejto
výzve
- fotokópiu/sken dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
14. Spôsob a lehota na predloženie ponuky:
Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť ponuku dvoma spôsobmi a to:
- v listinnej forme poštou, osobne alebo iným doručovateľom do podateľne verejného
obstarávateľa v mieste jeho sídla v Nitre. Obal ponuky musí byť označený heslom súťaže
„Spevnená jednolôžková posteľ pre SPU – ŠD a J “ Súťaž neotvárať!
alebo
- elektronicky ( emailom ) na adresu: lucia.paskova@uniag.sk
Predmet správy „Spevnená jednolôžková posteľ pre SPU – ŠD a J _ponuka “
V prípade predkladania ponuky elektronicky, uchádzač predloží požadované dokumenty
uvedené v bode 13 tejto výzvy zoskenované v pdf. formáte
Lehota na predkladanie ponúk : do 07.08.2018 do 10:00 hod.
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena
v € s DPH v prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH je to jeho konečná cena
16. Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: 14 999,00 € bez DPH
17. Prijatie ponuky
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky – emailom uchádzačovi,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, že jeho ponuku prijíma
18. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo
sú neregulárne alebo inak neprijateľné
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S pozdravom

..................................................................
Ing. Ľubica Pastrnáková
riaditeľka ŠDaJ

Prílohy:
Príloha č.1 – Opis predmetu obstarávania
Príloha č.2 - Formulár cenovej ponuky

V Nitre dňa 26.07.2018
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Príloha č. 1

Opis predmetu obstarávania
Názov:
Spevnená jednolôžková posteľ
Rozmer postele:
Rozmer dosky z posteľ:

45 x 200 x 90 cm
80 x 200 cm

Drevená časť postele:
- čelá postele, zadná časť – doska na stenu, výsuvný úložný priestor (zásuvka)
- z polaminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm v dezéne jelša
- čelá postele oblé, s ABS hranou hrúbky 2 mm
- zásuvka na kolieskach po celej šírke postele
- kolieska nosnosti 150 kg
Kovová časť postele:
- pevná kovová konštrukcia ložnej plochy a nôh
- konštrukcia z materiálu jokel 60 x 20 x 2 mm
- dno postele tvorí karirohož z guľatiny hrúbky 5 mm, očká 45 x 45 mm
- povrchová úprava - čierna matná prášková farba vypaľovaná pri teplote 180 stupňov, vysoko
odolná voči oderu
Matrac:
- HR – pena – tzv. studená pena s pamäťou
- hustota 43 kg/m3
- s úpravou ULTRAFRESH, ktorá likviduje baktérie, plesne, huby, roztoče a ostatné nežiaduce
mikroorganizmy
- vysoká pružnosť a ohybnosť
- stredná tvrdosť
- optimálny pomer elastickosti, dlhovekosti a vzdušnosti
- nosnosť do 150 kg
- poťah farebný ( vzorkovník látok), odzipsovateľný, prateľný
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Príloha č. 2: Formulár cenovej ponuky na spevnenú jednolôžkovú posteľ
Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania:
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Označenie
položky

Názov položky

Merná
jednotka
ks

Spevnená jednolôžková posteľ drevená
s pevnou kovovou
konštrukciou,
výsuvným úložným priestorom a
samostatnou doskou na stenu
Celková cena v € bez DPH

1.

Jednotko
vá cena v
€ bez
DPH

DPH

Jednotková
cena v € s DPH

40

Celková cena v € s DPH

Dňa: .........................................................

.............................................................
Podpis uchádzača
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