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Predmet zákazky "Dodávka reprografickej techniky pre
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Výzva na predloženie ponuky

zabezpečenie

Nitra
28.10.2013

projektov VEGA

Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre ako verejný obstarávate!' podl'a § 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 ako "zákon") predkladá podl'a § 9 ods. 9 zákona

výzvu na predloženie ponuky

1.

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
úradný názov: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO: OO 397 482
IČ DPH: SK2021252827
štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
(ďalej ako "SPU v Nitre")

Predmet zákazky: "Dodávka reprografickej techniky pre zabezpečenie projektov VEGA
a KEGA"
2.1. Druh zákazky: tovar
2.2. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV): 30232110-8, 30216110-0 , 30121200-5
2.3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 3 706 € bez DPH.
2.

3. Opis predmetu zákazky:
3.1. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve. Požadované parametre verejného
obstarávate!' sú minimálne, uchádzač môže ponúknuť aj tovar s lepšími - výkonnejšími
parametrami.
3.2. V prípade ak sa technické požiadavky uvedené v prílohe č. 1 odvolávajú na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávate!' pripúšťa v súlade s § 34 ods. 9 ZVO ponúknuť ekvivalentný výrobok ("ekvivalent").
3.3. Uchádzač v rámci svojej ponuky vyplní tabul'ku uvedenú v prílohe č. 1 k súťažným podkladom.
Do tabul'ky doplní požadované informácie: uvedie obchodný názov - značku a typ ponúkaného
tovaru. Jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, a cenu celkom. V prípade, že
ponúkaný tovar má iné resp. lepšie parametre uchádzač do tabul'ky uvedie konkrétne hodnoty
technických parametrov podl'a požiadaviek verejného obstarávatel'a.
3.4. Uchádzač nemusí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, t.j. na všetky položky.
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4. Miesto, lehota plnenia a spôsob plnenia:
4.1. Miesto plnenia: pracoviská jednotlivých Fakúlt slovenskej pol'nohospodárskej univerzity v Nitre.
4.2. Lehota plnenia: max. do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky
4.3. Spôsob plnenia: na základe objednávok. Jednotlivé pracoviská verejného obstarávatel'a zašlú
objednávku tomu uchádzačovi, ktorého ponuka zodpovedala požiadavkám verejného
obstarávatel'a a obsahovala najnižšiu cenu za položku (jednotlivý tovar)
5. Spôsob určenia ceny a platobné podmienky:
5.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podl'a § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov dohodou zmluvných strán ako pevná jednotková vrátane funkčného
odskúšania a dopravy do miesta plnenia.
5.2. Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v eurách v zložení:
a) navrhovaná jednotková zmluvná cena bez DPH
b) navrhovaná jednotková zmluvná cena vrátane DPH.
c) Celková cena za položku vrátane DPH
5.3. Uchádzač vyplní prílohu č. 1 k tejto výzve.
5.4. Verejný obstarávate!' bude platiť za dodaný predmet zákazky na základe faktúr - daňových
dokladov. Lehota splatnosti faktúry je
30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému
obstarávatel'ovi. Prílohou faktúry musia byť dodacie listy preukazujúce dodanie príslušného
plnenia +vyhlásenie o záruke.
5.5. Verejný obstarávate!' neposkytuje preddavky.
5.6. Okrem zmluvnej ceny nemá uchádzač nárok na úhradu iných nákladov.
6.

Obsah ponuky:
Verejný obstarávate!' požaduje, aby uchádzač v rámci svojej ponuky spracovanej v slovenskom
alebo českom jazyku predložil:
-fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky,
- e-mailový kontakt za účelom oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk
-čestné vyhlásenie o dfžke poskytnutej záruky na predmet zákazky
- cenovú ponuku vrátane opisu predmetu ponuky v súlade s požadovanými minimálnymi
parametrami na jednotlivé položky

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
7.1. Najnižšia cena nasledovne:
Najnižšia cena za jednotlivú položku uvedenú v prílohe k tejto výzve, t.j. úspešným
uchádzačom jednotlivej položky uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve ten uchádzač, ktorého
ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za príslušnú položku.
7.2. Verejný obstarávate!' e-mailom oznámi uchádzačom, v ktorých položkách predmetu zákazky je ich
ponuka úspešná a na ktoré tovary im bude zaslaná objednávka.
8.

Termín a miesto predloženia ponuky do: poštou, osobne alebo e-mailom na adresu:
Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, podatel'ňa, resp.
mailom na adresu : iveta.kruzlikova@uniag.sk.
Označenie ponuky heslom: "Dodávka reprografickej techniky pre zabezpečenie projektov
VEGA a KEGA"
Lehota na predkladanie ponúk: do 05.11.2013 do 9,30 hod.
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Doc. Ing. Zuzana-Pálková, PhD.
prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity
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