SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Riaditeľstvo ŠDaJ

Váš list

Vec:

Naša značka

Nitra
22.8.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky, ktorý nie je bežne
dostupným na trhu: „INTERIÉROVÉ ÚPRAVY - IZBA PRE IMOBILNÉHO ŠTUDENTA, ŠD A.
BERNOLÁKA, TRIEDA A. HLINKU 38, NITRA“

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. Ľubica Pastrnáková, riaditeľka ŠDaJ
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

2.

Názov predmetu zákazky:
Interiérové úpravy – izba pre imobilného študenta, ŠD. A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38,
Nitra.
CPV:
45442100-8 Maliarske a natieračské práce
45432000-4 Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45421151-7 Montáž sektorových kuchýň
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45421131-1 Montáž dverí
45232460-4 Sanitárne práce
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3.

Druh predmetu zákazky: stavebné práce

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii priestorov Študentského
domova Antona Bernoláka na izby pre imobilných študentov.
Stavebné práce pozostávajú z maliarskych a natieračských prác, elektroinštalačných prác
a ostatných dokončovacích prác, výmeny podláh, obkladov, dverí, kuchyne, zariaďovacích
predmetov a zdravotechniky.
Podrobné vymedzenie opisu stavebných prác vrátane požiadaviek na materiálové a technické
zabezpečenie sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve – projekt interiéru a v prílohe č. 2
k výzve - Výkaz výmer.
V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ
pripúšťa, aby uchádzač navrhol rovnocennú resp. ekvivalentnú náhradu rovnakej alebo vyššej
kvality, za podmienky, že budú spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré
sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú výrobky určené.

5.

Miesto plnenia:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ŠD. A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38, 949 76
Nitra.

6.

Obhliadka:
Verejný obstarávateľ umožní obhliadku predmetných priestorov dňa 23.8.2017 na
požiadanie do 15.00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Pastrnáková, tel.: 0376415701,
0905139663

7.

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Do 3 týždňov od doručenia objednávky.
Na zabezpečenie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky bude úspešnému
uchádzačovi odoslaná objednávka.

8.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Verejný obstarávateľ zaplatí za dodaný celý predmet zákazky na základe faktúry – daňového
dokladu. Súčasťou faktúry bude okrem preberacieho protokolu aj objednávateľom potvrdený
súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.
Lehota splatnosti faktúr: 30 dní.

9.

Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za dielo musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z.z.
Uchádzač ocení Výkaz-výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.
Celkovú cenu za celý predmet zákazky uchádzač uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
sadzba DPH v %,
výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR a na
túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena za dielo je maximálna a obsahuje všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie
predmetu zákazky. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené
s predmetom zákazky.
10.

Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v lehote na predkladanie ponúk v listinnej forme podpísanú
v uzavretej obálke poštou, iným doručovateľom alebo osobne.
Obálka musí byť označená heslom „Interiérové úpravy – izba pre imobilného študenta, ŠD.
A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra!“

11.

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

12.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu za
celý predmet zákazky v € s DPH. V prípade neplatiteľa DPH bude posudzovaná cena konečná.

13.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 28.8.2017 do 13.00 h.
Miesto predkladania ponúk:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Riaditeľstvo ŠDaJ
Štúrova 3
949 76 Nitra

Ing. Ľubica Pastrnáková
riaditeľka ŠDaJ
Prílohy:
- Príloha č. 1 – projekt stavby
1a – pôdorys SS
1b – pôdorys búračky
1c – pôdorys návrh
1d – rezy návrh
1e – pôdorys inštalácie
- Príloha č. 2 – výkaz výmer

