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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
IČO: 00397482
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): SPU v Nitre, Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, ÚPaVO
Kontaktná osoba: Ing.Estergomi Štefan
Telefón: +421 376415755
Fax: +421 376415755
Email: stefan.estergomi@uniag.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.uniag.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6979
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Zateplenie stavby pavilónu RI s prístavbou
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Areál SPU v Nitre, Pavilón RI, Tr.A. Hlinku 2, 949 76
Nitra, SR.
NUTS kód:
SK0
SK023
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zateplenie, odstránenie systémových porúch. Adaptácia stavby na energeticky úspornejší objekt, predlženie morálnej a
fyzickej životnosti stavby. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45443000-4, 45261420-4, 44221000-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podľa projektovej dokumentácie
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 746 059,1400 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon) a preukázať ich splnenie predložením dokladov spôsobom podľa § 26 ods. 2, resp. 3 alebo 4 zákona v
originálnom vyhotovení alebo v úradne overených fotokópiách týchto dokladov.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže podľa § 128 ods. 1 zákona nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2
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III.1.2.

III.1.3.

zákona predložením fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v
čase predkladania ponuky.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 27 zákona uchádzač
predloží v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej fotokópii vyjadrenie banky o schopnosti záujemcu plniť
finančné záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Dátum vydania dokladu nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné
postavenie, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie ,
spoločne.
Odôvodnenie primeranosti podmienky:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné
náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a) Uchádzač predloží podľa
§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5
rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác
a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok , ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
o ich uskutočnení.
b) Uchádzač predloží podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údaje o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : a) Uchádzač preukáže za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnenie
minimálne 3 zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ktorých cena spolu bola aspoň 2 100 000,00 eur bez DPH.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - technickú alebo odbornú
spôsobilosť, spoločne.
Odôvodnenie primeranosti podmienky:
Zoznamom uskutočnených prác uchádzač preukazuje odbornú spôsobilosť a skúsenosti uskutočňovať obstarávané
stavebné práce. Z hľadiska dodržania základných princípov vo verejnom obstarávaní je to podmienka splniteľná,
nediskriminačná a vzťahuje sa na predmet zákazky.
b) Konkrétny dôkazný prostriedok (osvedčenie, potvrdenie, preukaz, vysvedčenie, certifikát), ktorý sa na preukázanie
odbornej spôsobilosti uchádzača vyžaduje, musí svojim obsahom potvrdiť požadované údaje o vzdelaní, odbornej praxi,
resp. odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - technickú alebo odbornú
spôsobilosť, spoločne.
Odôvodnenie primeranosti podmienky:
Uchádzač týmito dokladmi preukazuje, že má, resp. bude disponovať personálnym obsadením technicky spôsobilým
spoľahlivo a kvalitne zrealizovať predmet zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
SPU/VS/25/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.10.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.10.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 30.10.2013 09:30
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Miesto : SPU v Nitre, Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, ÚPaVO
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk "Ostatné" je neverejné. Na otváraní ponúk
"Kritériá" sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov s platnými ponukami , ktorí neboli vylúčení po vyhodnotení časti
"Ostatné".

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Uchádzač podľa § 32 ods. 11, ZVO, môže splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením podľa III/1 Podmienky účasti, tejto výzvy, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému
obstarávateľovi uchádzači, ktorí obsadia prvé tri miesta v poradí podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom . Predložené doklady musia byť platné v čase predloženia ponuky podľa IV.2.3 - Lehota na
predkladanie ponúk, tejto výzvy.
Súťažné podklady budú poskytované výlučne poštou alebo môžu byť prevzaté osobne na kontaktnom mieste z dôvodu
veľkosti súboru Príloha č.1 - Projektová dokumentácia (môže byť poskytnutá len na CD nosiči).
Žiadosti o súťažné podklady žiadame doručiť poštou alebo osobne v listinnej forme s presnou identifikáciou záujemcu.
Dátum odoslania tejto výzvy
08.10.2013
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