SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Študentské domovy

Vec:

Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky "Oprava splaškovej kanalizácie
a vybudovanie revíznej šachty"
- 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 obstarávatel'a:
Názov organizácie:
Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Adresa:
Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO:
00397482
IČ DPH:
SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Číslo účtu: 7000374979/8180
2. Predmet zákazky: Oprava splaškovej kanalizácie a vybudovanie revíznej šachty v ŠD
Mladosť

Opis predmetu zákazky: V rámci požadovanej dodávky je nutné vykonať nasledovné
stavebné práce:
Vykonať výkopové práce
Odstrániť- starú kanalizáciu
Vybudovať novú kanalizáciu
Vybudovať revíznu šachtu a vykonať terénne úpravy
Všetky stavebné práce realizovať v rozsahu podl'a priloženého výkazu výmer. Verejný
obstarávate!' nezabezpečuje obhliadku.
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Študentský domov Mladosť, Štúrova 3, 949 01 Nitra
5. Spôsob určenia ceny a platobné podmienky:
•
Cenovú ponuku žiadame stanoviť v štruktúre: jednotková cena v € bez DPH, cena celkom
v € bez DPH a s DPH.
•
Uchádzač ocení výkaz výmer uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve
•
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia.
6. Lehota plnenia: do 29.11.2013.
7. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena.
8. Obsah ponuky:
•
Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
•
Ocenený výkaz výmer
9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 21.11.2013 do 14:00 hodiny, emailom na
adresu: lubica.pastrnakova@uniag.sk
3.

V Nitre,

dňa

11.11.2013

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
tel.: +421 37 641 5701

l www. uniag.sk l

lubica.pastrnakova@uniag.sk

Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO 00397482 1 DIČ 2021252827

-

