SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE

Váš list číslo

Naše číslo

Vybavuje/linka

NIII/4/SPU/ZNH/1/2019 JUDr.Kentošová/
037/6415755

Nitra

27.3.2019

Vec:
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb „ Vypracovanie projektovej dokumentácie
na Potravinový inkubátor, SPU v Nitre- Hala BH“
- 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 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: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:SK26 8180 0000 0070 0024 2263

2.

Predmet zákazky:
Služby: Vypracovanie projektovej dokumentácie na Potravinový inkubátor, SPU v Nitre – Hala
BH
CPV: 71322000-1 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve

2.1
2.2

3.
3.1

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je:
a) vypracovanie projektu pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu na
Potravinový inkubátor SPU v Nitre, ďalej v texte len na označenie projektovej dokumentácie
len „Projekt“, na označenie stavby Potravinového inkubátora, ďalej aj ako „Stavba“, ktorý
vznikne rekonštrukciou Haly BH, nachádzajúcej sa v areáli verejného obstarávateľa,
zapísanej na liste vlastníctva č.922, v katastrálnom území Chrenová, okres Nitra, obec Nitra,
ako stavba súpisné číslo 1516 postavená na pozemku parc.č. 1189 (ďalej len „Hala BH“).
b) zameranie jestvujúceho stavu Haly BH a digitalizácia podkladov pre Projekt .
c) využitie existujúcej infraštruktúry Haly BH a jej zapracovanie do Projektu - ústredné
vykurovanie, návrh zmeny trasovania hlavných rozvodov kúrenia, elektrina, voda,
kanalizácia
d) inžinierske služby a to :
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služby spojené s prerokovaním Projektu s dotknutými orgánmi a organizáciami,
s vypracovaním a podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia, so zapracovaním
pripomienok dotknutých orgánov a organizácií do projektu
- občasný autorský dozor počas výstavby Stavby v rozsahu cca 30 hodín
- poskytovanie vysvetlení Projektu
- poskytovanie vysvetlení potrebných pre vypracovanie výrobnej (dielenskej) dokumentácie
- schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav a pod.
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi Stavby
- poskytovanie vysvetlení Projektu potrebných na plynulosť výstavby
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa Stavby na zmeny a odchýlky od projektu
- vyjadrenie k požiadavkám zhotoviteľ Stavby na množstvové a kvalitatívne zmeny
výrobkov a výkonov od Projektu
- odsúhlasovanie zmien Projektu.
(ďalej len „Inžinierske služby“)
Projekt musí byť vypracovaný pre nasledujúce laboratórne technologické celky, ktorých základné
charakteristiky sú uvedené v Prílohe č.5 tejto výzvy a to:
▪ Technológia prípravy, kuchyňa
▪ Cereálne vývojové centrum
▪ Nápojové vývojové centrum
Projekt musí minimálne obsahovať:
- stavebnú časť - zapracovanie dispozičných zmien podľa požiadaviek technologických
zariadení, príslušných STN, Úradu verejného zdravotníctva a prípadne ostatných inštitúcií
- špecifikáciu vybavenia miestností podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a požiadaviek
technických predpisov
- statické posúdenie zásahov do nosnej konštrukcie
- protipožiarne riešenie Stavby
- zdravotechniku
- ústredné vykurovanie
- vzduchotechniku a chladenie
- elektro silnoprúd
- elektro slaboprúd
- súhrnnú technickú správu
- návrh celkového stavebného riešenia
- návrh stavebných úprav podľa teplotechnických požiadaviek Stavby
- návrh predpokladaných stavebných úprav podľa predbežných požiadaviek statiky
- celkové náklady Stavby – aproximatívny rozpočet stavebnej časti
- prepočet inštalácií na základe agregovaných a kumulovaných položiek
- projekt organizácie výstavby ( POV) vrátane predpokladanej lehoty výstavby
- kontrolný rozpočet stavebných prác
- úplný výkaz výmer Stavby, ktorý bude tvoriť súčasť súťažných podkladov pre Verejné
obstarávanie
- súhrnná správa
- celková situácia a koordinačná situácia Stavby
- dokumentácia stavebných objektov - Pôdorysy, rezy, pohľady, technologická pripravenosť
pre inštaláciu technologických celkov
Projekt musí byť odsúhlasený Úradom verejného zdravotníctva
Miesto a termíny plnenia predmetu zákazky:
- miesto odovzdania Projektu: budova rektorátu nachádzajúca sa v mieste sídla verejného
obstarávateľa v Nitre,
- inžinierske služby: Nitra a areál verejného obstarávateľa v Nitre
- výkon autorského dozoru: priestory Stavby
- termín odovzdania Projektu objednávateľovi: do 10 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
- prerokovanie Projektu s orgánmi, organizáciami a poskytnutie súčinnosti pri podaní žiadosti
na vydanie stavebného povolenia do 30 dní odo dňa odovzdania Projektu
Spracovanie a odovzdanie Projektu:
- v listinnej forme v 6-ich vyhotoveniach
-

3.2

3.3

3.4

3.5
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v elektronickej forme na CD nosiči v troch vyhotoveniach v editovateľnej a needitovateľnej
forme
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť Projekt ako súčasť súťažných podkladov pre Verejné
obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny rozsahu predmetu zákazky počas plnenia
zmluvy, pričom zmena bude predmetom dodatku k zmluve.
Verejný obstarávateľ má právo na predbežné prerokovanie Projektu pred jeho odovzdaním.
-

3.6
3.7
3.8

4.

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. Vzor zmluvy o dielo tvorí prílohu č.3 k tejto výzve.

5.

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

6.
6.1

Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky:
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 € ako:
a) cena za Projekt v € bez DPH, a cena v € s DPH
b) cena za inžinierske služby spojené s vydaním stavebného povolenia v € bez DPH, a cena v
€ s DPH
c) cena za autorský dozor bude vyjadrená ako hodinová zúčtovacia sadzba a celková cena za
predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť výslovne vo svojej ponuke.
V cene musia byť započítané všetky náklady na riadne splnenie predmetu zákazky.
Záujemca nemá nárok na úhradu iných nákladov spojených s plnením predmetu zákazky ako
zmluvnej ceny.
Platobné podmienky:
a) platba za Projekt podľa bodu 7.1 písm. a) výzvy - na základe faktúry po odovzdaní a prevzatí
v súlade s obchodnými podmienkami
b) platba za inžinierske služby bodu 7.1 písm. b) výzvy - na základe faktúry vystavenej po
vydaní stavebného povolenia,
c) platba za výkon autorského dozoru bodu 7.1 písm. c) výzvy - priebežne na základe faktúr,
pričom faktúry budú obsahovať objednávateľom odsúhlasený výkaz hodín.
Lehota splatnosti faktúr: 30 dní odo dňa doručenia.

6.2
6.3

6.4

7.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré tvoria
predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO

8.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
- Vyplnenú Prílohu č.1 tejto výzvy – súhlas s obchodnými podmienkami
- Vyplnený Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto
výzvy
- Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 7 tejto výzvy

9.
9.1

Spôsob a lehota na predloženie ponuky:
Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v listinnej forme poštou na adresu:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Útvar verejného obstarávania,
Trieda A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
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9.2

10.

alebo osobne alebo iným doručovateľom do podateľne verejného obstarávateľa, nachádzajúcej
sa vo vstupnom vestibule budovy Rektorátu v mieste sídla verejného obstarávateľa v Nitre.
Úradné hodiny podateľne: 7:30h – 11:45h a od 12:15h – 15:00h.
Obal ponuky musí byť označený heslom súťaže „Projektová dokumentácia na potravinový
inkubátor“ Súťaž neotvárať!
Lehota na predkladanie ponúk: 2.4.2019 do 10:00 hod.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje ako kritérium na hodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu v
€ s DPH za celý predmet zákazky
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH kritériom je jeho celková konečná cena v €.

11. Prijatie ponuky
11.1 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.
11.2 Predložená zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s podmienkami verejného obstarávateľa
uvedenými vo výzve a v jej prílohách a s ponukou uchádzača.
12.

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.

Prílohy:
Príloha č. 1 - súhlas s obchodnými podmienkami
Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 - návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 4 - lokalizácia Haly BH
Príloha č. 5 - opis technologických celkov

S pozdravom

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka
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