SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Centrum informačných a komunikačných technológií ( CIKT)

Adresa

Naša značka
CIKT-2017Vec:

Vybavuje / linka
Ing. Határ Luboš / 4864

Nitra

Prieskum trhu na obstaranie „Dodávka a montáž klimatizácií do dvoch kancelárskych

miestností a serverovne“ – 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: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Kontaktná osoba pre prieskum trhu: Ing. Ľuboš Határ, hatar@uniag.sk
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK2681800000007000242263

2.

Názov predmetu zákazky:

Dodávka a montáž klimatizácií do dvoch kancelárskych miestností a serverovne.
3.

Opis predmetu zákazky:
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Klimatizácia do
miestnosti 1

Klimatizácia do
miestnosti 2

Klimatizácia do
serverovne

-

-

Invertorová
Min. výkon 5kW - bežná kancelárska prevádzka
Energetická trieda A
Kúrenie sa nepožaduje
Diaľkové ovládanie
Napájacie napätie 230V
Rozmery: 132 m3
Invertorová
Min. výkon 3,5 kW - bežná kancelárska prevádzka
Energetická trieda A
Kúrenie sa nepožaduje
Diaľkové ovládanie
Napájacie napätie 230V
Rozmery: 61 m3
Invertorová
Min. výkon 7kW – 24 / 7 prevádzka
Kúrenie sa nepožaduje
Diaľkové ovládanie
Automatický reštart zariadenia pri výpadku
elektrickej energie
Rozmery: 38 m3

Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením ponuky účasť na obhliadke, ktorá sa
bude konať dňa 20. 6. 2017 o 9.00 hod. ( je možná aj dohoda iného termínu) s
miestom stretnutia hlavný vstup pod aulou SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76
Nitra. Kontaktnou osobou pre obhliadku – Ing. Ľuboš Határ tel. č.: +421376414864,
alebo RNDr. Peter Škrovina tel. č.: +421376415861.
Obhliadka sa bude konať za účelom oboznámenia sa s existujúcim klimatizačným
systémom a upresnením požiadaviek na lokality.
Z vykonanej obhliadky bude spracovaný záznam, ktorým bude upresnená špecifikácia
predmetu zákazky.

4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

CPV: 42512000-8 klimatizačné zariadenia
5.

Miesto plnenia:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Centrum informačných
komunikačných technológií, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko.
6.

a

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
do 21 dní od doručenia objednávky.
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7.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
zdrojom sú finančné zdroje Obstarávateľa a splatnosť faktúry je 30 dni od doručenia faktúry.

8.

Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková
cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH a celková cena s DPH.

9.

Spôsob predloženia ponuky: a/ alebo b/

a. Poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: Centrum informačných
a komunikačných technológií, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
b. Elektronicky (naskenovanú ponuku s podpisom) na adresu: lubos.hatar@uniag.sk
Predmet uvedený v e-maile musí obsahovať heslo: klimatizácie.
10.

11.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- podrobný opis predmetu ponuky,
- cenovú ponuku,
- fotokópiu/sken dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena spolu za celý predmet zákazky v € s DPH
Spôsob hodnotenia: porovnaním cenových ponúk sa určí úspešný uchádzač
12.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk

do: 30.06.2017 na CIKT SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2.

RNDr. Peter Škrovina,
Vedúci CIKT na SPU v Nitre
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