SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
vedúci, Katedra regionálnej bioenergetiky

Adresa

Váš list

Vec:

Naša značka

Vybavuje / linka

Nitra, 31. 03. 2017

Prieskum trhu na obstaranie „Demontáže a montáže technologických zariadení pre
Bioplynovú stanicu“ – projekt č. GIIPP001, Nórsky finančný mechanizmus – 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: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., tel. kontakt: 037 641 4620,
mobil 0905 636 297
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK46 8180 0000 0070 0046 4421

2.

Názov predmetu zákazky: Demontáže a montáže technologických zariadení pre Bioplynovú
stanicu
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3.

Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných činností:
a) Demontáž existujúceho zariadenia - kalové čerpadlo typu Vogelsang VX 136-105Q,
RotaCut 3000 E Zyklon, sacích a výtlačných potrubí s uzatváracími posúvačmi,
kompezátormi
b) Montáž a inštalácia nových zariadení – kalové čerpadlo Vogelsang s rotačnými piestami VX
136Q, RotaCut RC 5000-po, potrubný drvič biomasy NOV TR MUNCHERS
CT201DBW712, sacie a výtlačné potrubia, prípojné vstupné a výstupné potrubia pre
biofilmový biorektor

Predmetom zákazky je aj vykonanie všetkých potrebných skúšok, funkčného odskúšania
a dodania revíznych správ, ktoré sa vzťahujú na dodanie predmetu zákazky podľa platnej
legislatívy.
Montáž technologických zariadení je nutné vykonať podľa pokynov verejného obstarávateľa.
Dokumentáciu potrebnú k realizácii plnenia predmetu zákazky poskytne verejný obstarávateľ
úspešnému uchádzačovi po podpise zmluvy. Spotrebný materiál (rúry nerezové, plastové,
tvarovky, príruby, spojovací materiál) k montáži zariadenia poskytne verejný obstarávateľ.
4.

Obhliadka:
Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom zúčastniť sa obhliadky objektu bioplynovej stanice
v priestoroch VPP SPU s.r.o. v Kolíňanoch, v ktorej sa bude predmet zákazky realizovať.
Obhliadka sa uskutoční v termíne do lehoty na predkladanie ponúk po dohode s kontaktnou
osobou verejného obstarávateľa.

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
51500000-7
Inštalácia strojov a zariadení

6.

Miesto plnenia: Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. v Kolíňanoch,
Hlavná 561, 951 78 Kolíňany

7.

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Lehota trvania zmluvy je: do 15 dní od účinnosti zmluvy
Úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo spracovaný v súlade s touto výzvou a svojou
ponukou.
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8.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z projektu č. GIIPP001, Nórsky finančný mechanizmus,
program SK07 – Green Industry Innovation, s názvom „Centre for the Research of Biomass
Potential – Centrum pre výskum potenciálu biomasy“
Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
Súčasťou faktúry bude objednávateľom potvrdený preberací protokol vrátane príslušných
revíznych správ, ktoré sa vyžadujú v zmysle platnej legislatívy.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

9.

Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, množstvo, jednotková cena bez DPH ,
sadzba a výška DPH, cena s DPH a celková cena s DPH
- v prípade uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH uvedie cenu konečnú v € a na túto
skutočnosť v ponuku upozorní.

10.

Spôsob predloženia ponuky:
- mailom na adresu Jan.Gadus@uniag.sk
- poštou na adresu verejného obstarávateľa Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
- osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

11.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- opis predmetu ponuky,
- cenovú ponuku,
- fotokópiu/sken dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

12.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v € s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH sa bude
posudzovať jeho konečná cena v €.

13.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky žiadame doručiť spôsobom uvedeným v bode 10 tejto výzvy v lehote do 6.4.2017.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., v.r.
vedúci katedry,
zodpovedný riešiteľ projektu
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