SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE

Naše číslo
NIII/4/SPU/ZNH/23/2019

Vybavuje/linka
JUDr. A.Kentošová

Nitra
29.7.2019

Vec: Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby s názvom „Servis zdvíhacích zariadení “ – 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, tel.č.: 037/6415755
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827

2.

Názov predmetu zákazky: „Servis zdvíhacích zariadení “
Druh zákazky:
CPV : 50750000-7 – Oprava a údržby výťahov

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spočívajúcich v servise zdvíhacích zariadení
pozostávajúcom z týchto činností:
Pravidelných odborných prehliadok vykonaných v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009
Z.z. a podľa platných noriem
Odborných skúšok vykonaných v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a podľa
platných noriem a
Odstraňovaní bežných prevádzkových porúch a s tým súvisiaca dodávka náhradných dielov
Podrobnejšia špecifikácia služieb, ktoré sú predmetom zákazky je uvedená v Prílohe č.1 k tejto výzve a
typy zariadení ako aj formulár cenovej ponuky je uvedený v Prílohe č.2 k tejto výzve.
Požadovaná záruka na vykonané práce: minimálne 60 mesiacov odo dňa odovzdania dokončeného
diela.

4.

Miesto plnenia:
jednotlivé pavilóny a objekty objednávateľa v Nitre, Tr. A. Hlinku č. 2 a Tulipánová ul. č. 7
študentský domov Antona Bernoláka , Tr. A. Hlinku 38 , Nitra
študentský domov Nová Doba, Tr. A. Hlinku 38 , Nitra
študentský domov Pribina, Akademická, Nitra
budova Slovenskej poľnohospodárskej knižnice, Štúrova 51, Nitra

5.

Trvanie zmluvy: 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných 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.
Ostatné platobné podmienky a podmienky financovania sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý
tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy.

7.
7.1

Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za premet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov v eurách.
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku v zložení:
7.2.1 mesačná paušálna sadzba zahŕňajúca servis a činnosti uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy
vyjadrená v € so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta v zložení bez DPH a s DPH.
7.2.2 Cena za odborné skúšky bude spracovaná pre každý výťah samostatne v € so zaokrúhlením na 2
desatinné miesta a celková cena ako súčet cien za všetky výťahy 1x za 3roky spolu v zložení bez
DPH a s DPH.
7.2.3 Cena za opakovanú úradnú skúšku s inšpektorom bude spracovaná pre každý výťah samostatne
v € so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta a celková cena ako súčet cien za všetky výťahy 1x
počas trvania zmluvy v zložení bez DPH a s DPH
7.2.4 Cena za opravy nezahrnuté v bežných opravách - záujemca uvedie hodinovú zúčtovaciu sadzbu
za dvoch pracovníkov spolu vrátane dopravy vyjadrená v € so zaokrúhlením na 2 desatinné
miesta v zložení bez DPH a s DPH. Celková cena opravy bude dohodnutá na základe osobitnej
cenovej ponuky uchádzača, ktorý v nej musí uplatniť hodinovú zúčtovaciu sadzbu podľa svojej
ponuky, cenu náhradných dielov zhotoviteľ preukáže dodávateľskými faktúrami a v prípade
výroby vlastných výrobkov cenovou kalkuláciou odsúhlasenou verejným obstarávateľom/
objednávateľom.
Všetky ceny sú pevné a platia po celú dobu trvania zmluvy.
V cenách musia byť započítané všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, t. j. dopravné
náklady, likvidácia odpadu, ktorý pri poskytovaní služby vznikne a pod. Okrem týchto cien si záujemca
nemôže nárokovať ďalšie platby okrem náhradných dielov, ktorých cena bude uvedená ako príloha pri
fakturácii.
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zložení cena bez DPH a cena s DPH.
Pokiaľ záujemca nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť výslovne vo svojej ponuke.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude platiť
dohodnuté ceny na základe faktúr – daňových dokladov, pričom:
7.6.1
mesačné paušálne sadzby bude úspešný uchádzač/ zhotoviteľ fakturovať štvrťročne vždy do
10 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka,
7.6.2
ceny za odborné skúšky a opakované úradné skúšky s inšpektorom bude úspešný uchádzač
/zhotoviteľ fakturovať po ich vykonaní
7.6.3
cena za opravy, ktoré nemajú charakter bežných opráv v dohodnutej a v preukázateľnej výške
bude úspešný uchádzač /zhotoviteľ fakturovať po ich vykonaní.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Prílohou faktúr musí byť
protokol o vykonaných službách potvrdený oprávneným zástupcom za verejného obstarávateľa.
Faktúry bude úspešný uchádzač / zhotoviteľ vystavovať osobitne pre jednotlivé študentské domovy
a osobitne pre pavilóny a budovy.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

8.
8.1.

Spôsob a lehota na predloženie ponuky:
Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v listinnej forme poštou na adresu:
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8.2
9.
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

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 „Servis zdvíhacích zariadení“ Súťaž neotvárať!
Lehota na predkladanie ponúk: 6.8.2019 do 10:00 hod.
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 poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať služby , ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Oprávnenia, resp. Osvedčenia (v závislosti či ide o
právnickú alebo fyzickú osobu) na výkon služieb predmetu zákazky podľa vyhlášky MPSVaR SR č.
508/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení, resp.
rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu.
Uchádzač je povinný predložiť oprávnenie, resp. osvedčenie na výkon služieb predmetu zákazky, a to či
už sú zabezpečované vlastnými kapacitami, alebo zmluvne subdodávateľskými kapacitami. V prípade,
že časť predmetu obstarania bude uchádzač zabezpečovať subdodávateľskými kapacitami, je uchádzač
povinný ako súčasť ponuky predložiť zmluvu o budúcej zmluve, resp. iný spôsob záväzku
subdodávateľa, že bude tieto služby pre uchádzača zabezpečovať v požadovanom čase a na
požadovanom mieste spolu s uvedenými oprávneniami, resp. osvedčeniami subdodávateľa.
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. 6 tejto výzvy.
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Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
• Vyplnený prílohu č. 2 výzvy – Formulár cenovej ponuky, (xls súbor obsahuje 4 záložky 2A až 2E, je
potrebné vyplniť len jednotkové ceny a vzorec výsledné ceny vypočíta)
• Vyplnenú Prílohu č.3 tejto výzvy, tj. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
• Vyplnenú Prílohu č.5 tejto výzvy, tj. Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami
a podmienkami uvedenými vo výzve,
• Vyplnenú Prílohu č.6 tejto výzvy, tj. čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov a
• Doklad na preukázanie podmienky účasti podľa bodu 9.3 tejto výzvy.
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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.

3

Uchádzač predloží v svojej ponuke len čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami, ktorý
tvorí prílohu č.3, podpísaný návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č.4 výzvy uchádzač vo svojej
ponuke nepredkladá.
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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.

13
13.1

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 lehote,
stanovenej verejným obstarávateľom v oznámení o výsledku, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

13.2
13.3
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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 – Špecifikácia služieb, ktoré sú predmetom zákazky
Príloha č. 2 - Formulár cenovej ponuky
Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.4 – Návrh zmluvy o dielo
Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzve
Príloha č.6 – Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov
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