Vec:

Prieskum trhu na obstaranie : Oprava miestnosti študovne 3. NP ,ŠD Antona Bernoláka
- Nová doba , SPU v Nitre

- VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra,
ako verejný obstarávateľ 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 podľa § 9 ods. 9 ZVO
výzvu na predloženie ponuky

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO : 00 397 482
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: Oprava miestnosti študovne 3. NP ,ŠD Antona Bernoláka - Nová doba
SPU v Nitre

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Opis predmetu zákazky: V rámci požadovanej dodávky je nutné vykonať nasledovné práce:
- Odstrániť staré omietky a staré nátery na stenách, uložiť novú podlahu
- Odstrániť staré dvere –vyvesenie a zavesenie
- Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených
s podložkou, vyrovnanie podkladovej vrstvy
- Zavesiť tienidlá na okná
Všetky práce realizovať v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer. Verejný obstarávateľ
nezabezpečuje obhliadku.
Lehota a miesto plnenia: do 15.09.2013 ŠD A. Bernoláka – Nová doba SPU v Nitre
Cena a spôsob určenia ceny:
Oceniť priložený výkaz výmer
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- podrobný opis predmetu zákazky,
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky,
Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena
Termín predloženia ponuky do: 28.08.2013 do 14:00 hod.
Ponuku žiadame doručiť elektronicky na adresu : lubica.pastrnakova @uiag.sk

Ing. Ľubica Pastrnáková
Riaditeľka ŠDaJ SPU v Nitre

