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Zákazka s nízkou hodnotou na obstaranie predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných
prác s názvom „Stavebné opravy v aule 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, vedúci Útvaru investícií a prevádzky
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: JUDr. Alžbeta Kentošová, pracovník pre VO
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
IBAN: SK26 8180 0000 0070 0024 2263

2.

Názov predmetu zákazky: „Stavebné opravy v aule SPU v Nitre“.
Druh zákazky:
CPV : 45000000-7 - Stavebné práce
45421000-4 - Stolárske práce
45420000-7 - Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
45421131-1 – Montáž dverí

3.

Opis predmetu zákazky:
Stavebné práce v priestoroch auly SPU v Nitre spočívajúce najmä vo
- Demontáži pôvodných schodiskových stupňov a výrobe a montáž nových drevených
schodiskových stupňov pre pódium (náčrt schodiskových stupňov ako aj zameranie je
uvedené v prílohe č. 2 – 2b tejto výzvy, uvedené výmery sú v mm)
- Demontáži pôvodného krytu a výrobe a montáži nových krytov vykurovacích telies
- Výmene kobercov
- Demontáž pôvodných dverí a výroba a montáž vstupných dverí do auly vrátane obkladu
existujúcich zárubní

Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 tejto výzvy – Výkaz výmer
(jednotlivé časti zákazky sú rozdelené v samostatných hárkoch)
Záruka na práce: 60 mesiacov odo dňa odovzdania dokončeného diela
Záruka na dodané tovary: 24 mesiacov odo dňa odovzdania dokončeného diela
4.

Miesto plnenia: Aula SPU v Nitre v mieste sídla verejného obstarávateľa

5.

Lehota uskutočnenia dodávky:
Najneskôr do 30.9.2017

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa
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

7.

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:
- Pevné jednotkové ceny v € bez DPH
- Celková cena v € bez DPH
- Celková cena v € s DPH
Cenovú ponuku je možné predložiť iba na celý predmet zákazky a musí zahŕňať všetky
náklady na riadne splnenie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ zaplatí dohodnutú cenu za predmet zákazky vo výške a v rozsahu
skutočne vykonaných prác a dodávok naraz po odovzdaní celej zákazky na základe faktúry.
Uchádzač uvedie jednotkové ceny a celkovú cenu do Prílohy č.1 tejto výzvy – výkaz výmer
a celkovú cenu v € s DPH za celý predmet zákazky do Prílohy č. 3 tejto výzvy – návrh na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.

8.

Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť ponuku dvoma spôsobmi a to:
a) v písomnej forme v uzatvorenom obale a to osobne do podateľne verejného
obstarávateľa v mieste jeho sídla v Nitre alebo poštovou zásielkou na adresu verejného
obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
adresu verejného obstarávateľa,
adresu uchádzača,
obal musí byť označený heslom súťaže „Stavebné opravy v aule SPU v Nitre“ Súťaž
neotvárať!
alebo
b) elektronicky na adresu: alzbeta.kentosova@uniag.sk.
V prípade predkladania ponuky elektronicky, uchádzač predloží požadované dokumenty
podľa bodu 10 tejto výzvy zoskenované v pdf. formáte
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9.

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, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
- uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
• cenovú ponuku – ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a
• návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí prílohu č.3
• doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa predchádzajúceho odseku
tohto bodu výzvy.

10.

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.

11.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 13.00 h dňa 24.8.2017
Miesto predkladania ponúk: podľa bodu 8 tejto výzvy

12.

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

S pozdravom

....................................................................
Ing. Vladimír Baláž
vedúci Útvaru investícií a prevádzky

Prílohy:
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky (výkaz výmer) vo formáte xls.
Príloha č.2 - 2b – Náčrt schodiskových stupňov
Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
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