SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Pracovisko
študentské domovy

Vec:
Oznámenie zámeru obstaral' tovar pre zariadenie hosťovských izieb v ŠD Akademická v Nitre
výzva na predloženie cenovej ponuky

Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra,
ako verejný obstarávate!' v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podl'a § 9 ods. 9 ZVO
výzvu na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov : Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO : OO 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000374979/8180
štatutárny orgán : Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
telefonický kontakt tel.: +421 37 641 4111, +421 37 641 5111

2.

Predmet zákazky: dodávka nábytku pre zariadenie 4-och hosťovských izieb v ŠD Akademická
v Nitre.

3. Opis predmetu zákazky:
3.1
Podrobný opis predmetu zákazky na vypracovanie cenovej ponuky si môžu záujemcovia
vyžiadať elektronicky na adrese: lubica.pastrnakova@uniag.sk v termíne do 15.11.2013.
3.2
Verejný obstarávate!' poskytne opis predmetu zákazky elektronicky na záujemcom uvedený emailový kontakt. Doručenie poskytnutých podkladov je záujemca povinný verejnému
obstarávateľovi obratom potvrdiť.
3.3
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia tovarov ako aj likvidácia odpadov, ktoré vzniknú
pri plnení zákazky v mieste plnenia, t.j. ŠD Akademická č. 6 v Nitre.
3.4
Spoločný slovník obstarávania/CPV:
39141400-6 Vstavané kuchyne
39143300-9 Nábytok do obývacej izby
39143100-7 Nábytok do spálne
39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie

4.

Požadovaná lehota plnenia: do 12.12.2013

5. Spracovanie a predloženie cenovej ponuky:
5.1
Uchádzač predloží:
a) podpísanú tabul'ku, ktorú dostane s opisom predmetu zákazky
b) fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky
5.2
Termín a spôsob predloženia ponuky: elektronicky na adresu :
lubica.pastrnakova@uniag.sk o 14:00 hod. dňa 21.11.2013.

6.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena celkom v € s DPH.

7.

Požadovaná záruka: 24 mesiacov odo

dňa

-

splnenia zákazky

l

8.

Platobné podmienky:
Verejný obstarávate!' zaplatí splnený predmet zákazky na základe faktúry, ktorý okrem
náležitostí daňového dokladu bude obsahovať aj dodací list potvrdený verejným
obstarávatel'om.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia.

S pozdravom

V Nitre 13.11.2013

-

