SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE

Naše číslo
NIII/4/SPU/ZNH/11/2019
Vec:

Vybavuje/linka
JUDr. A.Kentošová

Nitra
25.4.2019

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby s názvom „Účtovné poradenstvo“ – 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: Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: JUDr. Alžbeta Kentošová, Útvar VO
email: alzbeta.kentosova@uniag.sk, t.č.: 037/6415755
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827

2.

Názov predmetu zákazky: „Účtovné poradenstvo“.
Druh zákazky: služby

3.
3.1
3.1.1

3.1.2

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je:
poskytovanie poradenstva v oblasti účtovných predpisov a postupov a súvisiacej daňovej
legislatívy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v
celom rozsahu jeho účtovníctva .
poskytovanie konzultácií za účelom zosúladenia vnútorných predpisov verejného
obstarávateľa ako aj zmlúv uzatváraných verejným obstarávateľom s účtovnými a daňovými
predpismi.

4.
5.

Miesto plnenia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
Lehota plnenia: 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o poradenstve uzatvorenej podľa §
269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bude
podpísaná s úspešným uchádzačom.

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Podmienky financovania sú uvedené v návrhu Zmluvy o poradenstve, ktorý tvorí Prílohu č. 3
tejto výzvy.

7.
7.1

7.2.
7.3.

Cena a spôsob určenia ceny:
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 služby uvedené v bode 3.1.1 tejto výzvy v € bez DPH, a cena v € s DPH
b) cena za služby uvedené bode 3.1.2 tejto výzvy bude vyjadrená ako hodinová zúčtovacia
sadzba a celková cena za predpokladaný rozsah poskytovania služby.
Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na riadne splnenie predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie cenu za plnenie, ktoré je predmetom zákazky, do prílohy č.2 – návrh na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.

8.

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

9.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
- Vyplnenú Prílohu č.1 tejto výzvy – súhlas s obchodnými podmienkami
- Vyplnenú Prílohu č.2 tejto výzvy - návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
- Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 8 tejto výzvy

10.
10.1

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
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 „Účtovné poradenstvo“ Súťaž neotvárať!

10.2

Lehota na predkladanie ponúk: 3.5.2019 do 10:00 hod.

11.

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 €.

12. Prijatie ponuky
12.1 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 poradenstve podpísanej oprávnenou osobou v stanovenej lehote.
Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli.
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12.1 Predložená zmluva o poradenstve nesmie byť v rozpore s podmienkami verejného obstarávateľa
uvedenými vo výzve a v jej prílohách a s ponukou uchádzača.

Prílohy:
Príloha č. 1 - súhlas s obchodnými podmienkami
Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 - návrh zmluvy o poradenstve

S pozdravom

....................................................................
Ing. Zuzana Gálová
kvestorka
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