SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Rektorát – Útvar právny a verejného obstarávania

Adresát:

Váš list číslo

Naše číslo
SPU/ZNH/3/2018

Vybavuje/linka
JUDr.Kolníková

Nitra
22.02.2018

Vec:
Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb „ ŠD Pribina - predprojektová
príprava“
- výzva na predloženie cenovej ponuky
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 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 len ZVO), predkladá
výzvu na predloženie cenovej ponuky
v rámci civilnej zákazky podľa § 117 ZVO na poskytnutie služieb za týchto podmienok:

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
sídlo: Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
štatutárny orgán: Dr. h.c prof.. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0006 6247

Predmet zákazky:
2.1 Služby – prieskumná predprojektová príprava
2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71351000-3 Geologické, geofyzikálne a iné vedecké
prieskumné služby; 71242000 – 6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
2.3 Bežná dostupnosť: nie, z dôvodov
a) predmetom zákazky sú služby so špecifickými požiadavkami na predmet, t. j. ide
o predprojektovú prípravu na konkrétnu stavbu ŠD Pribina nachádzajúcu sa v Nitre,
Jesenského ul. č. 5,
b) služby nie je možné ponúkať na trhu bez väčších úprav, vlastností a prvkov,
c) služby tvoriace predmet zákazky nie je možné poskytovať pre iné osoby na trhu.

2.

3. Opis predmetu zákazky
3.1 Predmetom zákazky je predprojektová príprava ako podklad pre potreby vypracovania
realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu študentského domova Pribina,
nachádzajúceho sa v Nitre, Ul. Jesenského č. 5.
3.2 Predprojektová príprava bude spočívať v realizácii týchto služieb:
a) zameranie existujúceho stavu objektu,
b) prieskum zavlhnutého, zatopeného druhého suterénu - odborné posúdenie,
c) navrhnutie sanačných metód (priamych, nepriamych alebo ich kombinácia) pre efektívne
odstránenie vlhkosti zo stavebných konštrukcií v druhom suteréne,
d) vykonanie prieskumných sond a statické posúdenie objektu s určením rozsahu statických
porúch,
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polohopisné a výškopisné zameranie celého areálu vrátane polohy všetkých existujúcich
prípojok podzemných inžinierskych sieti,
f)
návrh riešenia zateplenia budovy podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., rozsah
projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov stanovuje STN 73 2901: 2015
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS),
g) posúdenie existujúcej kotolne v objekte a možnosti jej využitia pre účely študentského
domova/ŠD,
h) energetické posúdenie súčasného stavu (audit) s návrhom opatrení energetickej
hospodárnosti budúceho využitia objektu ŠD,
ch) vyhodnotenie rizík pre budúcu rekonštrukciu objektu ŠD a odhad výšky nákladov na
projektové a stavebné práce,
i)
konzultácia s dotknutými orgánmi štátnej správy a následné zapracovanie prípadných
pripomienok do výsledného dokumentu.
3.3 Výsledkom zákazky bude dokument, ktorý s prihliadnutím na architektonickú štúdiu budúceho
využitia objektu tvoriacu prílohu č. 3 tejto výzvy, bude obsahovať:
a) sprievodnú a technickú správu popisujúcu: charakter územia, architektonické a stavebnotechnické riešenie existujúceho objektu, údaje o technickom stave a vybavení objektu
(zdravotechnika, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, elektroinštalácia a umelé osvetlenie
atď.), návrh zateplenia fasády,
b) situáciu stavby udávajúcu: polohu stavby vzhľadom na okolie (susedné parcely,
komunikácie a podobne) a polohu existujúcich prípojok inžinierskych sietí, polohopis a
výškopis predmetného územia a jej najbližšieho okolia, vrátane pozemkového katastru a
uvedenie výškového a súradnicového systému, prípadne iné potrebné skutočnosti,
c) časť zameranie skutkového stavu zahŕňajúcu: všetky pôdorysy, a to hlavne, pôdorys
základov, pôdorysy jednotlivých podlaží vrátane krovu, pôdorys strechy, rezy a pohľady v
mierke 1:100, opis technického stavu objektu, údaje o stavebno-fyzikálnych vlastnostiach
obvodového a strešného plášťa, prípadne iných rozhodujúcich konštrukcií podľa účelu,
d) časť odborné posúdenie skutkového stavu druhého suterénu: určenie príčiny zatekania,
analýza a návrh sanačnej metódy, rozsah statických porúch a návrh opatrení na ich
odstránenie,
e) časť statický posudok: statické posúdenie objektu s určením rozsahu statických porúch a
vyznačením prípadných vykonaných sond na objekte,
f)
časť hydrogeologický posudok: hydrogeologický prieskum územia, posúdenie vhodnosti a
možnosti odvádzania odpadových dažďových vôd z parkovacích plôch s osadením
dostatočne kapacitne nadimenzovaných a dostatočne účinných odlučovačov ropného
znečistenia (ORL),
g) časť energetický audit súčasného stavu: návrh nákladovo efektívnych možností úspor
energie v budove, návrh spôsobu a hrúbky zateplenia fasády,
h) zhrnutie výsledkov a závery: určenie podmienok pre následné projektové činnosti.
3.4 Základné práva a povinnosti sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy - Zmluva o dielo
3.5 Obhliadka:
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom účasť na obhliadke objektu študentského domova
Pribina, nachádzajúceho sa v Nitre, Ul. Jesenského č. 5.
Obhliadka sa uskutoční dňa 06.03.2018 s miestom stretnutia pred objektom ŠD o 9:30h.
e)

4. Miesto poskytnutia služby a termín plnenia:
4.1 objekt študentského domova Pribina, nachádzajúci sa v Nitre, Ul. Jesenského č. 5,
4.2 miesto odovzdania výsledku predprojektovej prípravy: budova rektorátu nachádzajúca sa
v mieste sídla verejného obstarávateľa v Nitre,
4.3 Termín plnenia: do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy.
5. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 556 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a ďalších na predmet zmluvy sa
vzťahujúcich
predpisov
a
noriem.
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6.

Komplexnosť ponuky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky uvedený v bode 3 tejto výzvy.

7. Spôsob stanovenia ceny:
7.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov dohodou zmluvných strán ako maximálna počas plnenia zmluvy pre celý
predmet zmluvy, vyjadrená v €
- cena bez DPH
- cena s DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť výslovne vo svojej ponuke.
V cene musia byť započítané všetky náklady na riadne splnenie zmluvy.
7.2 Záujemca nemá nárok na úhradu iných nákladov spojených s plnením predmetu zákazky ako
zmluvnej ceny.
7.3 Platenie: na základe faktúry po splnení predmetu zákazky.
7.4 Lehota splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia.
8.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

9. Spracovanie a predloženie ponuky:
9.1 Predložená ponuka musí obsahovať:
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa bodu 8
tejto výzvy;
- návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, t.j.
uchádzač vyplní a podpíše prílohu č. 2 tejto výzvy
- 4 podpísané vyhotovenia návrhu zmluvy o dielo spracované podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.
9.2 Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Záujemca predkladá ponuku v písomnej forme v
uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa
a v lehote na predkladanie ponúk.
9.3 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa;
- obchodné meno a sídlo uchádzača.
Obal musí byť označený heslom súťaže „Predprojektová príprava“ Súťaž - neotvárať!
10.

Termíny :
Predloženie ponuky: do 13,00 h. dňa 15. 03. 2018 poštou na adresu: Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, útvar právny a VO, Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76
Nitra alebo osobne do podateľne nachádzajúcej sa vo vstupnom vestibule budovy Rektorátu
v sídle verejného obstarávateľa. Úradné hodiny podateľne: 7:30h – 11:45h a od 12:15h –
15:00h.

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje ako kritérium na hodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu v
eurách s DPH za celý predmet zákazky
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH kritériom je jeho celková konečná cena v €.

12.

Prílohy k výzve:
- príloha č. 1 - návrh zmluvy o dielo
- príloha č. 2 – návrh na plnenie kritéria
- príloha č. 3 – architektonická štúdia: Rekonštrukcia internátu Pribina v elektronickej forme

Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor
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Príloha č. 1 k výzve č. SPU/ZNH/3/2018
Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 556 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák.č. 343/2015 Z..z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Článok 1. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO: 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Štatutárny orgán: Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0006 6247
Právna forma: verejná vysoká škola podľa zák.č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
Ďalej v texte len objednávateľ

1.2

Zhotoviteľ:
Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v OR/ŽR:
Kontakty:
- Tel. č..................
- E- mail...................
Ďalej v texte len zhotoviteľ a spolu s objednávateľom aj ako zmluvné strany
- uchádzač doplní svoje identifikačné údaje
Článok 2. Predmet, miesto, spôsob a lehoty plnenia

2.1

2.2

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytnúť objednávateľovi služby spočívajúce
v predprojektovej príprave pre vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na
rekonštrukcia ŠD Pribina a odovzdať mu výsledok týchto služieb.
Predprojektová príprava bude spočívať v realizácii týchto služieb:
a) zameranie existujúceho stavu objektu,
b) prieskum zavlhnutého, zatopeného druhého suterénu - odborné posúdenie,
c) navrhnutie sanačných metód (priamych, nepriamych alebo ich kombinácia) pre efektívne
odstránenie vlhkosti zo stavebných konštrukcií v druhom suteréne,
d) vykonanie prieskumných sond a statické posúdenie objektu s určením rozsahu statických
porúch,
e) polohopisné a výškopisné zameranie celého areálu vrátane polohy všetkých existujúcich
prípojok podzemných inžinierskych sieti,
f) návrh riešenia zateplenia budovy podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., rozsah
projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov stanovuje STN 73 2901: 2015
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS),
g) posúdenie existujúcej kotolne v objekte a možnosti jej využitia pre účely študentského
domova/ŠD,
h) energetické posúdenie súčasného stavu (audit) s návrhom opatrení energetickej
hospodárnosti budúceho využitia objektu ŠD,
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2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

ch) vyhodnotenie rizík pre budúcu rekonštrukciu objektu ŠD a odhad výšky nákladov na
projektové a stavebné práce,
i) konzultácia s dotknutými orgánmi štátnej správy a následné zapracovanie prípadných
pripomienok do výsledného dokumentu.
Výsledkom plnenia tejto zmluvy bude dokument, ktorý s prihliadnutím na architektonickú
štúdiu budúceho využitia objektu študentského domova bude obsahovať:
a) sprievodnú a technickú správu popisujúcu: charakter územia, architektonické a stavebnotechnické riešenie existujúceho objektu, údaje o technickom stave a vybavení objektu
(zdravotechnika, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, elektroinštalácia a umelé osvetlenie
atď.), návrh zateplenia fasády,
b) situáciu stavby udávajúcu: polohu stavby vzhľadom na okolie (susedné parcely,
komunikácie a podobne) a polohu existujúcich prípojok inžinierskych sietí, polohopis a
výškopis predmetného územia a jej najbližšieho okolia, vrátane pozemkového katastru a
uvedenie výškového a súradnicového systému, prípadne iné potrebné skutočnosti,
c) časť zameranie skutkového stavu zahŕňajúcu: všetky pôdorysy, a to hlavne, pôdorys
základov, pôdorysy jednotlivých podlaží vrátane krovu, pôdorys strechy, rezy a pohľady v
mierke 1:100, opis technického stavu objektu, údaje o stavebno-fyzikálnych vlastnostiach
obvodového a strešného plášťa, prípadne iných rozhodujúcich konštrukcií podľa účelu,
d) časť odborné posúdenie skutkového stavu druhého suterénu: určenie príčiny zatekania,
analýza a návrh sanačnej metódy, rozsah statických porúch a návrh opatrení na ich
odstránenie,
e) časť statický posudok: statické posúdenie objektu s určením rozsahu statických porúch a
vyznačením prípadných vykonaných sond na objekte,
f) časť hydrogeologický posudok: hydrogeologický prieskum územia, posúdenie vhodnosti a
možnosti odvádzania odpadových dažďových vôd z parkovacích plôch s osadením
dostatočne kapacitne nadimenzovaných a dostatočne účinných odlučovačov ropného
znečistenia (ORL),
g) časť energetický audit súčasného stavu: návrh nákladovo efektívnych možností úspor
energie v budove, návrh spôsobu a hrúbky zateplenia fasády,
h) zhrnutie výsledkov a závery: určenie podmienok pre následné projektové činnosti.
Miesto poskytnutia služby a termín plnenia:
objekt študentského domova Pribina, nachádzajúci sa v Nitre, Ul. Jesenského č. 5
miesto odovzdania výsledku predprojektovej prípravy: budova rektorátu nachádzajúca sa
v mieste sídla objednávateľa v Nitre,
termín plnenia: do 2 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.
Zhotoviteľ spracuje a objednávateľovi odovzdá výsledok plnenia tejto zmluvy:
a) v listinnej forme v troch (3) vyhotoveniach
b) v elektronickej forme na CD nosiči v troch vyhotoveniach v editovateľnom formáte (Word,
Excel, Dwg, Dxf a pod) a v needitovateľnom pdf.
O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací
protokol min. v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený použiť výsledok plnenia tejto zmluvy
ako súčasť súťažných podkladov pre verejné obstarávanie služby s názvom „Vypracovanie
realizačnej projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu ŠD Pribina.“
Objednávateľ v lehote do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy sprístupní zhotoviteľovi
objekt ŠD.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny rozsahu predmetu počas plnenia zmluvy. Zmena bude
predmetom dodatku k tejto zmluve.
Pri plnení tejto zmluvy zmluvné strany zastupujú:
a) objednávateľa:
- zamestnanec vo funkcii prorektora pre rozvoj univerzity a informatizáciu
- zamestnanec vo funkcii kvestorky
- zamestnanec vo funkcii vedúceho útvaru investícii a prevádzky,
- iný zamestnanec poverený štatutárnym orgánom
b) zhotoviteľa: ................. uviesť meno, priezvisko, číslo a dátum vydania oprávnenia
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Článok 3. Cena a platobné podmienky
3.1.

3.2.
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

Zmluvné strany dohodli cenu za predmet zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z.z.
v znení neskorších predpisov ako pevnú vo výške
- celkovú cenu v eurách v súlade so svojou ponukou v zložení cena v € bez DPH a cena v €
s DPH; ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne to v zmluve uvedie
Dohodnutá celková cena je maximálna a nemôže sa prekročiť.
Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na riadne splnenie predmetu zmluvy .
Okrem zmluvne dohodnutej ceny nemá zhotoviteľ nárok na úhradu iných nákladov.
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe faktúry,
ktorá je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Za deň splnenia peňažného záväzku objednávateľa z tejto zmluvy sa považuje deň, v ktorom
bola príslušná suma odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
Faktúra musí spĺňať minimálne nasledovné obsahové náležitosti:
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
- číslo a názov zmluvy
- názov a adresa banky zhotoviteľa,
- číslo účtu zhotoviteľa,
- výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- náležitosti pre účely DPH,
- podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa,
- prílohy k faktúre: obojstranne podpísaný preberací protokol.
Faktúra musí obsahovať cenu v súlade so zmluvou.
Pokiaľ faktúra nespĺňa dohodnuté obsahové náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru
vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov.
V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením tejto zmluvy alebo s odstránením reklamovaných
vád, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 100€,- za každý deň
a prípad omeškania. Nárok objednávateľa na náhradu škody nie je tým dotknutý.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením oprávnene a riadne vystavenej faktúry,
môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. Dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute za omeškanie s platením peňažného
záväzku objednávateľa z tejto zmluvy sa vylučuje.
Zhotoviteľ dozor nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu)
s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie
pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je
neplatné.
Článok 4. Záruka

4.1

4.2

4.3

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu zmluvného plnenia:
- uchádzač uvedie dĺžku záruky, minimálne 60 mesiacov odo dňa splnenia zmluvného
záväzku.
Objednávateľ bude reklamovať prípadné vady v písomnej forme, platí aj e-mail, ktorý nebude
potvrdený listom.
- uchádzač uvedie kontaktné údaje pre zasielanie reklamácií: adresa, e- mail, telefónne číslo
a pod.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné reklamácie objednávateľa vybaviť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 72 hodín od doručenia reklamácie, pokiaľ sa v individuálnom
prípade nedohodnú inak.
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Článok 5. Náhrada škody
5.1
5.2

Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí nedodržaním: podmienok
tejto zmluvy, resp. porušením právnych predpisov alebo noriem.
Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu objednávateľovi v celom rozsahu nahradiť.
Článok 6. Záverečné ustanovenia

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je v zmysle
§5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa
zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v uvedenom registri. Za zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ
a zhotoviteľ so zverejnením súhlasí.
Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi
a normami.
Akékoľvek dohovory, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len
vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj
spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa
niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez
zbytočného odkladu.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o
rozhodnutie súd. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť,
výklad alebo zrušenie, budú riešené pred miestne a vecne príslušným súdom v zmysle zák. č.
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
Zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno.

V .............dňa................
Za zhotoviteľa:

......................
Doplniť meno, priezvisko a funkciu

V Nitre dňa.................................
Za objednávateľa:

..................................
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
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Príloha č. 2 k výzve č. SPU/ZNH/3/2018
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Kritérium: najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH pre uchádzača platiteľa DPH/konečná
cena pre uchádzača neplatiteľa DPH :

...................................................... Eur

Dátum: ....................................

.....................................................................................
Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať menom uchádzača
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