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Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Rekonštrukcia strechy v
Študentskom domove Mladosť (ŠD Mladosť)“ – 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 „ZVO“) predkladá v rámci zákazky
s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
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: Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: JUDr. Alžbeta Kentošová, pracovník pre VO
email: alzbeta.kentosova@uniag.sk
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0013 1344

2.

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia strechy v ŠD Mladosť“.
Druh zákazky:
CPV : 45000000-7 - Stavebné práce

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú práce spojené s rekonštrukciou strechy v ŠD Mladosť spočívajúce najmä
v realizácii tepelnoizolačných a hydroizolačných vrstiev na plochej streche – nad Blokom C vrátane
izolácie na strechách – výťahových šachtách a zároveň na atikovej konštrukcii.
Podrobný rozsah prác, ktoré sú predmetom zákazky, je obsiahnutý vo výkaze výmer, ktorý je prílohou
č.1 tejto výzvy ako aj v technickej správe, ktorá je prílohou č.1a tejto výzvy.

4.

Obhliadka:
Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom účasť na obhliadke miesta plnenia, aby získali všetky
informácie potrebné na prípravu a spracovanie ponuky.
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.9.2018 o 10:00 hod.
Stretnutia záujemcov sa uskutoční na adrese Štúrova 3, 949 01 Nitra, vo vestibule ŠD Mladosť.

5.
6.
7.

Miesto plnenia: ŠD Mladosť, strecha nad Blokom C, Štúrova 3, Nitra
Lehota plnenia: 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi.
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

Ostatné platobné podmienky a podmienky financovania sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý
tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy.
8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

9.
9.1.

9.2.

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:
- 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 výkazu výmer, ktorý je v Prílohe č.1 tejto Výzvy,
ktorý bude zároveň prílohou č.1 zmluvy o dielo.
Celkovú cenu v € s DPH za celý predmet zákazky uvedie uchádzač 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.
Spôsob a lehota na predloženie ponuky:
Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v listinnej forme poštou, osobne alebo iným doručovateľom do podateľne
verejného obstarávateľa, nachádzajúcej sa vo vstupnom vestibule budovy Rektorátu v mieste sídla
verejného obstarávateľa v Nitre.
Obal ponuky musí byť označený heslom súťaže „Rekonštrukcia strechy v ŠD Mladosť“ Súťaž
neotvárať!
Lehota na predkladanie ponúk: 21.09.2018 do 14:00 hod.

10.

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.
- uchádzač sa preukáže zoznamom stavebných prác, obdobných stavebným prácam, ktoré sú
predmetom zákazky tj. izolácie striech s použitím PVC fólie s plochou nad 200 m2, uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od doručenia tejto výzvy s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, ak odberateľom bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o
ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na
základe ktorého boli uskutočnené,

11.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
⎯
Vyplnený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy
⎯
Cenový návrh - návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto
výzvy
⎯
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 10 tejto výzvy
⎯
Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzve,
ktoré tvorí Prílohu č.3 tejto výzvy
⎯
Odkaz na zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora, nakoľko podľa zákona č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov môže byť
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⎯

zmluva uzatvorená len s uchádzačom, ktorý je partnerom verejného sektora, tj. je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora.
Zoznam subdodávateľov a predmet subdodávky v prípade, ak bude uchádzač využívať
subdodávateľov.

12.

Obchodné podmienky:
Verejný obstarávateľ s uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, uzavrie zmluvu
o dielo, ktorej vzor tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy, pričom uzavretá zmluva o dielo :
a) Bude spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky podľa tejto výzvy
b) Bude v súlade s predloženou ponukou
c) Nebude obsahovať žiadne podmienky, ktoré by obmedzili alebo popreli podmienky uvedené
v tejto výzve
Vzor zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

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.
14.1

Prijatie ponuky
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. Ostatným uchádzačom oznámi, že
neuspeli.
Predložená zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými vo
výzve a v jej prílohách a s ponukou uchádzača.
V prípade, ak úspešný uchádzač nepredloží návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou v stanovenej
lehote, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší
v poradí.

14.2
14.3

15.

Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nevyhovujú
požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo
inak neprijateľné.
S pozdravom
....................................................................
Ing. Zuzana Gálová
kvestorka

Prílohy:
Príloha č.1 - Výkaz výmer
Príloha č.1a – Technická správa
Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzve
Príloha č.4 – Návrh zmluvy o dielo

3

