Naše číslo
SPU/ZNH/40/2016

Vec:

Vybavuje/linka

Nitra
16.12.2016

Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Odstránenie dočasnej stavby UNIMO pri
pavilóne RI, v hlavnom areáli SPU v Nitre“ – 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: Ing. Vladimír Baláž
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK4081800000007000066247

2.

Názov predmetu zákazky: „Odstránenie dočasnej stavby UNIMO pri pavilóne RI, v hlavnom areáli SPU
v Nitre“.

3.

4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45110000-1 Búranie budov a demolačné práce
a zemné práce
Opis predmetu zákazky:
Rozobratie a odstránenie dočasného montovaného dvojpodlažného objektu UNIMO o pôdorysnej
ploche 12x12 m ( rok výstavby 1997) (na označenie stavby ďalej len „Budova“)
- Nakladanie s odpadom:
- odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetu zákazky definovaný ako druhotné suroviny,
odovzdať do zberných surovín a výťažok odovzdať verejnému obstarávateľovi
- ostatné odpady predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie oprávneným
subjektom,
- zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie –
nebezpečné,
- odpady kategórie nebezpečné odovzdať na likvidáciu v súlade s platnou legislatívou
- ostatné odpady odovzdať na skládku
Zhotoviteľ je povinný preukázať verejnému obstarávateľovi splnenie vyššie uvedených skutočnosti
týkajúcich sa nakladania s odpadmi relevantnými dokladmi.
Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu 286,75 t.
-

Obhliadka Budovy:
- Obhliadka Budovy sa bude konať dňa 28.12.2016 o 10.00 hod.
- Kontaktnou osobou na zabezpečenie obhliadky je Ing. Vladimír Baláž tel. 0905702599.

5.

Miesto plnenia: Hlavný areál SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pri pavilóne RI.

6.

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Lehota dokončenia stavebných prác je 14 dní odo dňa odovzdania staveniska, najneskôr do 15.2.2017.
Obchodné podmienky dodania sú špecifikované v návrhu zmluvy o dielo, ktorá bude s víťazným
uchádzačom podpísaná a tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

7.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Vlastné prostriedky univerzity, lehota splatnosti faktúry 30 dní.

8.

Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane
nákladov na dopravu
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, ktorá bude realizovaná, alebo dodaná, merná
jednotka, množstvo, jednotková cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH a celková cena
s DPH. Ak nie je uchádzač platiteľom DPH, túto skutočnosť v ponuke uvedie.

9.

Spôsob predloženia ponuky:
- poštou alebo osobne do podateľne SPU v Nitre, Tr. A Hlinku 2, v uzatvorenom obale s označením
SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ a názvom zákazky „Odstránenie dočasnej stavby UNIMO pri pavilóne RI,
v hlavnom areáli SPU Nitra“ a identifikácia uchádzača, alebo
- elektronickou poštou na adresu – vladimir.balaz@uniag.sk

10.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- Vyplnenú prílohu č.1 - cenovú ponuku.
- vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo, ktorý je prílohou č.2 tejto výzvy
- fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

11.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH.
V prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH, kritériom je najnižšia konečná cena v €.

12.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponuky: do 11.1.2017 spôsobom uvedeným v bode 9 tejto výzvy

13.

Prijatie ponuky a odoslanie objednávky
- verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky – emailom úspešnému uchádzačovi, že
jeho ponuku prijíma a ostatným, že neuspeli.
- verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo

Prílohy:
Príloha č.1 – Cenová ponuka
Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo

........................................................................................
Doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
kvestorka
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