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Adresa

Naša značka
SPUN0/4 7/2013-1

Váš list

Vec:

Vybavuje
Bc. Iveta Kružlíková

Predmet zákazky "Laboratórne pomôcky 2/1.3. materiál -výživa l'udí"

reagencie,

Nitra
14.11.2013
kalibračný

a kontrolný

Výzva na predloženie ponuky

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
Splnomocnený zástupca pre projekt Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a
biopotravín pre zdravú výživu l'udí, kód ITMS 26220220115: doc. lng.Ján Brindza, CSc.,
projektový manažér
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000256219/8180
Kontaktná
osoba
pre
verejné
obstarávanie:
Bc.
Iveta
Kružlíková,
email:
iveta.kruzlikova@uniag.sk

Predmet zákazky: "Laboratórne pomôcky 2/1.3. - reagencie, kalibračný a kontrolný materiálvýživa l'ud í"
2.1. Druh zákazky: tovar
2.2. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
24000000-4,33124130-5,33141625-7,33124131-2
2.3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 18 230 € bez DPH.
2.

3. Miesto a lehota plnenia:
3.1. Miesto plnenia: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Katedra výživy l'udí, Tr. A. Hlinku
2, 949 76 Nitra
3.2. Lehota plnenia: do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
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4. Typ zmluvy:
4.1. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
4.2. Víťazný uchádzač bude vyzvaný k podpisu zmluvy v súlade s výzvou na prekladanie ponúk.
Návrh zmluvy je prílohou tejto výzvy.
4.3. Zmluva bude uzatvorená po schválení postupu verejného obstarávania poskytovatel'om NFP.
5. Opis predmetu zákazky:
5.1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - "Laboratórne pomôcky 2/1.3. - reagencie, kalibračný
a kontrolný materiál- výživa l'udí" v rozsahu a špecifikácii uvedenej v prílohe č. 2 k tejto výzve.
5.2. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci projektu Operačného programu Výskum a vývoj:
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu l'udí, kód
ITMS 26220220115
5.3. V prípade, ak sa požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise predmetu zákazky viažu na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené
(v prílohe č. 2) za účelom dostatočne presného a zrozumitel'ného opisu požiadavky a akceptujú
sa ako tieto tak aj ekvivalentné, t.j. uchádzač môže predložiť ponuku aj na ekvivalentné riešenia v
súlade s § 34 ods. 9 zákona.
5.4. Uchádzač predloží ponuku tak, že vyplní tabul'ku, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve za
podmienky splnenia požiadavky na minimálny objem kitu a minimálny počet testov kitu.
6. Spôsob určenia ceny a platobné podmienky:
6.1. 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 všetkých
nákladov na dodanie tovaru do miesta určenia v zmysle doložky DDP podl'a dodacích podmienok
INCOTERMS 2000, a to v mene euro.
6.2. Ceny sú uvedené v Eurách (EUR) , vypočítané podl'a právnych a cenových predpisov platných a
účinných ku dňu predloženia ponuky. Tieto ceny zahŕňajú všetky náklady predávajúceho spojené
s realizáciou predmetu dohody.
6.3. Okrem zmluvnej ceny nemá uchádzač nárok na úhradu iných nákladov.
6.4. Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu samostatne na každý tovar v eurách v zložení :
navrhovaná jednotková cena bez DPH
sadzba DPH
navrhovaná jednotková cena vrátane DPH.
Zároveň uvedie aj cenu za spolu v € a cenu celkom za celý predmet zákazky v € s DPH.
Ak uchádzač nie je platitel'om DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platitel'om DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
6.5. Verejný obstarávate!' bude platiť za dodaný predmet zákazky na základe faktúry - daňového
dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávatel'ovi.
6.6. Uchádzač bude pri tvorbe ceny postupovať podl'a prílohy č. 2 k súťažným podkladom - ocení
tabul'ku uvedenú v prílohe.
7. Podmienky účasti:
7.1. Doklad o oprávnení

dodávať

tovar (fotokópiu)

8. Spôsob spracovania ponuky a termín jej predloženia
8.1. Verejný obstarávate!" požaduje, aby uchádzač v rámci svojej ponuky spracovanej v slovenskom
alebo českom jazyku predložil:
-doklady podl'a bodu 7 tejto výzvy
-vyplnenú tabul'ku uvedenú v prílohe č. 2 tejto výzvy
- návrh Kúpnej zmluvy v jednom vyhotovení -podpísaný
8.2. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale osobne alebo poštovou
zásielkou na adresu verejného obstarávatel'a a v lehote na predkladanie ponúk. Obal ponuky
musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávatel'a;
- adresu uchádzača.
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obal musí byť označený heslom súťaže "Reagencie, kalibračný a kontrolný materiál - výživa
l'udí"
8.3. Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: Slovenská
pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra, útvar právny
a verejného obstarávania, resp. podateľňa.
8.4. Lehota na predkladanie ponúk: do 25.11.2013 do 10,00 hod.
-

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
9.1. Najnižšia cena nasledovne: Najnižšia celková cena v € s DPH,
9.2. Víťaznou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorá bude obsahovať najnižšiu celkovú cenu v
Eur s DPH.
10.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
10.1. Verejný obstarávate!' (SPU v Nitre) po vyhodnotení ponúk oznámi úspešnému uchádzačovi že
jeho ponuku prijíma, a ostatným, že neuspeli.
10.2. Verejný obstarávate l' uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po schválení postupu verejného
obstarávania a návrhu zmluvy poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku NFP. Ak
poskytovateľ NFP návrh zmluvy neschváli úspešný uchádzač opraví návrh zmluvy v súlade
s pokynmi poskytovateľa NFP.
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Prílohami tejto výzvy sú:

Príloha
Príloha

č.
č.

1 - Obchodné podmienky predmetu zákazky - návrh kúpnej zmluvy
2 - Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
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