SLOVENSKA POĽNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE
A POTRAVINÁRSTVA
Adresa

Váš list

Naša značka
15/2016

Nitra
5.4.2016

Vybavuje / linka
Vollmannová/0376414273

Vec: Prieskum trhu na obstaranie "služieb
- výzva na predloženie ponuky

pre potreby

získania

biologického

materiálu"

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

2.
3.
3.1

ponuky

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku Č. 2, 949 76 Nitra
IČO: OO 397482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Predmet zákazky: biologické služby
Opis predmetu zákazky:
Minimálne technické parametre:

Položka

ks

Bonitácia, selekcia zvierat, detekcia
hormonálne
inseminácia,
získavania

embryí

hovädzieho

ošetrenie,

25 ks

dobytka

Bonitácia, selekcia zvierat, detekcia
hormonálne

ruje,

ošetrenie, superovulácia,
reinseminácia
pre účely
ruje,

superovulácia,

inseminácia,
reinseminácia
pre účely
získavania embryí hovädzieho dobytka

75 ks

cena
bez
DPH

výška
DPH

cena
s DPH

inseminácia,
reinseminácia pre účely získavania
oplodnených vajec sliepok
Bonitácia, selekcia zvierat,

3.2
3.3

Množstvo: bod 31.1
Klasifikácia podľa hlavného slovníka obstarávania (CPV):

85200000-1
03140000-4
4.
4.1
4.2

5.

6.

50 ks

Veterinárne služby
Živočíšne produkty a súvisiace produkty

Lehota a miesto plnenia:
Lehota dodania:
do 30 dní od doručenia objednávky
Miesto plnenia:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra biochémie a biotechnológie FBP, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
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.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- cenovú ponuku
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: požadované parametre, najnižšia cena,
Termín predloženia ponuky do: 11.04.2016 do 15,00 hod.
poštou, osobne na adresu:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra biochémie a biotechnológie
A. Hlinku 2, 949 ?6 Nitra
alebo mailom na adresu: iveta.vollmannova@uniag.sk

Prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ projektov

FBP, Tr.

