Naše

číslo

Vybavuje/linka
0905702599/Baláž

Nitra
04.10.2013

Vec: Prieskum trhu na obstaranie: Chemické čistenie výmenníkov
- výzva na predloženie 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 (ZVO) predkladá v rámci prieskumu trhu na
zadanie zákazky podl'a § 9 ods. 9 ZVO
výzvu na predloženie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
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:

Predmet zákazky: Chemické čistenie výmenníkov
Opis predmetu zákazky, najmä:
V rámci udržania výkonu trubkových výmenníkov je nutné ich trubkovnicu zbaviť
nánosov vyzrážaných solí. Ide o 2 ks vykurovacích výmenníkov ÚK para/voda, para o
teplote 158o C, výrobca lnštala VD Nitra, rok výroby 1989, objem 360/90 l.
Výmenníky sú umiestnené vo výmenníkovej stanici pavilónu "CH" areálu SPU Nitra.
Ďalej obstarávateľ požaduje chemicky vyčistiť 2 ks vykurovacích výmenníkov
doskových para/voda, výrobca G- MAR Plus s.r.o Karlove Vary, rok výroby 2005,
objem výmenníkov 12/13 l. Výmenníky sú umiestnené v pavilóne "Z" areálu SPU
Nitra. Obhliadka výmenníkov je možná po dohode. Kontaktnou osobou Ing. Vladimír
Baláž tel. 0905702599.
4. Lehota a miesto plnenia: Výmenníky požadujeme vyčistiť najneskôr v 41. týždni
r.2013.
5. Cena a spôsob určenia ceny:
Cenová ponuka.
6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- cenovú ponuku
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky,
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Termín predloženia ponuky do: 08.10.2013 do 10.00 hod.
Ponuku žiadame doručiť elektronicky na adresu: vladimir.balaz@uniag.sk alebo osobne
v zalepenej obálke do kancelárie vedúceho ÚlaP,Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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lng.VIadimír Baláž
vedúceho ÚlaP

