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Zákazka s nízkou hodnotou na obstaranie predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných
prác s názvom „Oprava sociálnych zariadení v budove Katedry ovocinárstva, vinohradníctva
a vinárstva FZKI SPU v Nitre (KOVV)“ – 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 verejné obstarávanie: JUDr. Alžbeta Kentošová, pracovník pre VO,
email: alzbeta.kentosova@uniag.sk
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

2.

Názov predmetu zákazky: „Oprava sociálnych zariadení v budove KOVV“.
Druh zákazky:
CPV : 45000000-7 - Stavebné práce

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú práce spojené s opravou sociálnych zariadení na I. a II. NP v budove
KOVV spočívajúce v:
- Výmene interiérových dverí
- Výmene obkladu
- Výmene dlažby
- Opravy omietok
- Výmeny zariaďovacích predmetov (WC, umývadlá, sprchové kúty, batérie.. )
- Maliarskych prácach
- Elektroinštalačných a vodoinštalačných prácach a pod.
- Vybudovanie sprchového kúta

Podrobnejší rozsah prác popisuje priložený výkaz výmer, ktorý uchádzač ocení bezo zmeny
a ktorý je súčasťou tejto výzvy ako jej príloha č.1.
Požadovaná záruka na vykonané práce: 60 mesiacov odo dňa odovzdania dokončeného diela
Požadovaná záruka na dodané tovary: 24 mesiacov odo dňa odovzdania dokončeného diela

4.

Miesto plnenia: budova Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
v areáli SPU v Nitre

5.

Lehota plnenia: do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Sú uvedené v zmluve o dielo, ktorej návrh tvorí prílohu č.3 tejto Výzvy

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 položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí
Prílohu č.1 tejto Výzvy. Celkovú cenu v € s DPH za celý predmet zákazky do Prílohy č. 2 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 „Oprava sociálnych zariadení v budove KOVV “
Súťaž neotvárať!
alebo
b) elektronicky na adresu: alzbeta.kentosova@uniag.sk.
V prípade predkladania ponuky elektronicky, uchádzač predloží požadované dokumenty
uvedené v bode 10 tejto výzvy zoskenované v pdf. formáte

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 uskutočňovať
stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky

10.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :

2

• Cenový návrh - návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č.2
tejto výzvy
• Vyplnený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy
• Doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa predchádzajúceho bodu tejto
výzvy
• čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo
výzve, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy
11.

Obchodné podmienky:
Verejný obstarávateľ s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, uzavrie
zmluvu o dielo, ktorej vzor tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Uchádzač v ponuke predloží
vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami – návrhom zmluvy (príloha č.4 výzvy)

12.

Druh zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších podpisov
Obchodný zákonník

13.

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.

14.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: 3.4.2018
Miesto predkladania ponúk: podľa bodu 8 tejto výzvy

15.

Prijatie ponuky a odoslanie objednávky
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky – emailom uchádzačovi,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, že jeho ponuku prijíma, vyzve ho na
predloženie návrhu zmluvy o dielo podpísanej oprávnenou osobou v stanovenej lehote.
S pozdravom

....................................................................
Doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
kvestorka
Prílohy:
Príloha č.1 - Výkaz výmer
Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.3 – Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo
výzve
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