SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
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SPU/ZNH/15/2017

Vec:
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JUDr. A.Kentošová/
0376415755

Nitra
24.5.2017

Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Výstavba chodníka a oplotenia v 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 cenovej 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: Ing. Vladimír Baláž, email: vladimir.balaz@uniag.sk, t.č.: +421 37 641 5719
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827

2.

Názov predmetu zákazky: „Výstavba chodníka a oplotenia v areáli SPU v Nitre“

3.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Druh zákazky: stavebné práce
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45342000-6 Montáž oplotenia

4.
4.1
4.2

Opis predmetu zákazky:
Opis predmetu zákazky (Výkaz výmer) tvorí prílohu č.1 tejto výzvy
Verejný obstarávateľ požaduje záruku za kvalitu predmetu zákazky v rozsahu 60 mesiacov odo dňa
prevzatia

5.

Miesto plnenia: Areál SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 (od pavilónu Q ku kotolni).
Presné určenie miesta realizácie stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky bude upresnené
úspešnému uchádzačovi pred začatím stavebných prác kontaktnou osobou pre túto zákazku.

6.

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Lehota dokončenia stavebných prác je 45 dní odo dňa odovzdania staveniska, najneskôr do 31.7.2017.

7.

Cena a spôsob určenia ceny:
- cena musí byť uvedená v € za predmet zákazky ako súčet cien jednotlivých častí predmetu zákazky
uvedených v prílohe č.1 a to v € cena bez DPH a cena s DPH so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta.
Cena je pevná a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane nákladov na
dopravu

-

-

8.
8.1

8.2

ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť v ponuke vyslovene uvedie
verejný obstarávateľ zaplatí za dodaný predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu,
súčasťou ktorej musí byť preberací protokol o odovzdaní riadne dokončeného diela po odstránení
možných vád a nedorobkov podpísaný úspešným uchádzačom ako dodávateľom a verejným
obstarávateľom ako objednávateľom
lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Za deň zaplatenia
sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa

Spracovanie a predloženie ponuky:
predložená ponuka musí obsahovať :
- fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom zákazky
- cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 7 tejto výzvy
- emailový kontakt pre doručenie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky
uchádzač môže predložiť ponuku –
- v písomnej forme v uzavretom obale osobne do podateľne v mieste sídla verejného obstarávateľa
alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk. Obal
ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača, heslo
súťaže „Výstavba chodníka a oplotenia v areáli SPU v Nitre“ alebo
- v prípade predkladania ponuky elektronicky na adresu – alzbeta.kentosova@uniag.sk , uchádzač
predloží požadované naskenované dokumenty v pdf formáte

9.

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 €.

10.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponuky: do 1.6.2017 do 11:00 hod. spôsobom uvedeným v bode 8 tejto výzvy

11.

Prijatie ponuky a odoslanie objednávky
- verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky – emailom úspešnému uchádzačovi, že
jeho ponuku prijíma a odošle mu objednávku.

Prílohy:
Príloha č.1 – Cenová ponuka

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