SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
CENTRUM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Váš list

Naša značka
60/2018/01260

Vybavuje / linka
Tóthová/4129

Nitra
19. 11. 2018

Vec: Prieskum trhu na obstaranie zákazky na poskytnutie služby s názvom „Obnova
existujúceho prístupového systému“
– 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: Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
Kontaktná osoba pre prieskum trhu: RNDr. Darina Tóthová, PhD., vedúca CIT FEM SPU
v Nitre, E-mail: Darina.Tothova@uniag.sk, tel: 037/6414129
IČO: 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0013 1344

2.

Názov predmetu zákazky: Obnova existujúceho prístupového systému

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka prístupového systému, ktorý bude inováciou existujúceho
prístupového systému s možnosťou riadenia vstupu do budovy v mimopracovnom čase pre
vybraných pracovníkov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a kompatibilita
s celoškolským prístupovým systémom vrátane montáže, oživenia systému a preukázania
funkčnosti systému v mieste plnenia a zaškolenie poverených osôb.
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Požiadavky na systém:
- Plná kompatibilita s existujúcim zabezpečovacím systémom.
- Plná kompatibilita s prístupovým systémom SPU v Nitre, a to na úrovni techniky
a technológie.
- Využitie existujúcej kabeláže.
4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
42961100-1 Systémy riadenia prístupu
31351000-1 Elektrické vodiče pre systémy riadenia prístupu

5.

Miesto plnenia:
Miesto plnenia: FEM SPU v Nitre, Centrum informačných technológií, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra

6.

Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:
do 10 dní odo dňa prijatia objednávky.
Dodanie predmetu zákazky bude realizované na základe objednávky.

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z účelovo viazaných prostriedkov pridelených verejnému
obstarávateľovi.
7.2 Lehota splatnosti faktúr: 30 dní, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania
fakturovanej sumy z účtu verejného obstarávateľa ako objednávateľa v prospech účtu
zhotoviteľa.
8. Spôsob určenia ceny:
8.1 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:
- Jednotkové ceny v € bez DPH
- Celková cena v € bez DPH
- Celková cena v € s DPH
8.2 Cenovú ponuku je možné predložiť iba na celý predmet zákazky a musí zahŕňať všetky
náklady na riadne splnenie predmetu zákazky.
8.3 Verejný obstarávateľ zaplatí dohodnutú cenu za predmet zákazky na základe faktúry.
8.4 Uchádzač uvedie jednotkové ceny a celkovú cenu v štruktúre podľa Prílohy č.1 – Špecifikácia
ceny tejto Výzvy na základe uvedeného rozpisu umiestnenia čítačiek v Prílohe č. 2 tejto
výzvy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.
9. Spôsob a lehota na predloženie ponuky:
9.1 Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme E-mailom na adresu: cit_fem@uniag.sk
alebo osobne alebo iným doručovateľom na sekretariát CIT FEM SPU v Nitre.
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9.2 V predmete správy (Predmet alebo Subject) musí byť uvedené heslo súťaže „Obnova
existujúceho prístupového systému“
9.3 Lehota na predkladanie ponúk: 23. 11. 2018 do 12:00 hod.
10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- Vyplnenú Prílohu č.1 tejto výzvy.
- Cenový návrh
- Doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 11 tejto výzvy.
11. Podmienky účasti
11.1 Obhliadka priestorov, ktorá sa uskutoční 21. 11. 2018 na FEM SPU v Nitre, budova pavilónu
S, 9:00 h.
11.2 Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní predloží
doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, a to fotokópiu/sken dokladu alebo odkaz na zápis
o oprávnení dodávať tovary, ktoré sú predmetom zákazky.
11.3 Uchádzač sa preukáže zoznamom dodávok tovarov a služieb súvisiacich s predmetom
obstarávania.
a) ak objednávateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom
je referencia, ak bola referencia zverejnená v registri referencií vedenom ÚVO, postačuje
aj odkaz na túto referenciu,
b) ak objednávateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
ZVO, dôkaz o plnení potvrdí objednávateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca
nemá k dispozícii, potvrdí vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
12.

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.

13. Prijatie ponuky
13.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky – E-mailom uchádzačovi,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, že jeho ponuku prijíma a odošle mu
objednávku Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli.
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
vedúca CIT FEM SPU v Nitre

Prílohy:
Príloha č.1 – Špecifikácia ceny a predmetu plnenia
Príloha č.2 – Rozpis umiestnenia čítačiek
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Príloha č. 1 Špecifikácia
ceny a predmetu plnenia

Názov
Por.č. (špecifikácia)

Typ

Tovar/Materiál
Jednotková
cena bez
Počet
DPH

Práca
Jednotková
cena bez
Spolu DPH
Spolu

Príloha č.2 – Rozpis umiestnenia čítačiek
Miestnosť Bližšie určenie
AS-01
AS-02
dvere č. 1
AS-02
dvere č. 2
AS-02
AS-03
AS-04
AS-06
AS-07
AS-22
AS-35
vchod
Dekanát

nabíjacia skriňa na NB

Poznámka 1 - doplnenie

Poznámka 2

elektro-magnetický zámok
elektro-magnetický zámok

nová kabeláž
nová kabeláž alebo offline
čítačka

elektro-magnetický zámok

kabeláž v podhľade

elektro-magnetický zámok

nová kabeláž

obojstranná
Otváranie na tlačidlo
zvnútra
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