SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
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Vec:

Vybavuje/linka
JUDr. A.Kentošová

Nitra
24.6.2019

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Ručné maľovanie
interiérov, lokálna oprava omietok v prednáškarňach SPU v Nitre – 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 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., rektorka
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: JUDr. Alžbeta Kentošová, Útvar verejného obstarávania
email: alzbeta.kentosova@uniag.sk
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0013 1344

2.

Názov predmetu zákazky: „„Ručné maľovanie interiérov, lokálna oprava omietok v prednáškarňach
SPU v Nitre“
Druh zákazky:
CPV : 45000000-7 - Stavebné práce
45442100-8 – Maliarske a natieračské práce

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú práce spojené s ručným maľovaním a lokálnou opravou omietok
v prednáškarňach S, CH, T, A01, A02, A03, Z01, Z02, Z03 a v suteréne a schodisku v pavilóne CH
v mieste sídla verejného obstarávateľa to najmä:
ručné maľovanie stien a soklov – druh farby je uvedený v prílohe č.1 k výzve
odstránenie existujúcich náterov oškrabaním, vyrovnávanie trhlín a nerovností,
stierkovanie stien
murárske opravy
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 k výzve.
Počas vykonávania prác, ktoré sú predmetom zákazky je uchádzač ako zhotoviteľ povinný denne
upratovať miesto plnenia ako aj uskutočniť záverečné upratovanie po ich ukončení.

4.

Miesto plnenia: pavilón CH, A, Z, T, S

5.

Lehota plnenia: najneskôr do 31.08.2019

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

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
7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

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, 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..
Uchádzač uvedie jednotkové ceny a celkovú cenu do výkazu výmer, ktorý je v Prílohe č.1 tejto Výzvy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.

8.

Spôsob a lehota na predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v elektronickej forme emailom na adresu: alzbeta.kentosova@uniag.sk,
v predmete emailu uviesť heslo súťaže, tj. „Maľovanie prednáškarní“
Uchádzač musí v rámci svojej ponuky predloženej v elektronickej podobe predložiť vyplnenú Prílohu
č. 1 a 2 podpísanú uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou
na konanie za uchádzača, následne oskenovanú (scan) a doručenú v lehote na predkladanie ponúk na
vyššie uvedenú emailovú adresu.

8.1

Lehota na predkladanie ponúk: 2.7.2019 do 15:00 hod.

9.

Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
U uchádzača nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona (konflikt
záujmov) - o tejto skutočnosti uchádzač predloží v ponuke čestné vyhlásenie podpísané osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača. Formulár čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

10.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
• Vyplnený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy
• Vyplnenú prílohu č.2 výzvy - Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov,

11.

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.
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12.
13.1

Prijatie ponuky
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky – emailom uchádzačovi, ktorého
ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia a odošle mu objednávku. Ostatným uchádzačom
oznámi, že neuspeli.

13.

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
....................................................................
Doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
prorektor pre investičný rozvoj

Prílohy:
Príloha č.1 – Výkaz výmer
Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov
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