Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Pôdohospodárska platobná agentúra ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie
ponuky.
Názov predmetu zákazky:
Sťahovanie – služby podľa potreby
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Piliar
Telefón: +421 918 612 497
E-mail: pavel.piliar@apa.sk
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
63110000-3 Manipulácia s nákladom
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie sťahovacích služieb podľa potreby objednávateľa v termíne od
21.07.2021 do 31.12.2021 v rámci administratívnych budov nachádzajúcich sa na adrese: Hraničná 12
a 18, Bratislava.
Konkrétne sa jedná o prácu s ťažkými bremenami a manipulačné služby: kancelársky nábytok, kovové
kartotéky, skrine uzatvorené, skrine otvorené, kancelárske stoly a stoličky, monitory, PC, multifunkčné
zariadenia, chladničky, skartovacie veľkokapacitné zariadenia, dokumentácia...
Predpokladaný objem prác:
 20 etáp – dní (1 etapa/8 h)
 4 pracovníci/1 etapa
 640 hodín - celkom
Poskytovateľ zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto výzvy na
predkladanie ponúk. V prípade, ak poskytovateľ zistí poškodenie akéhokoľvek sťahovaného tovaru
napr. nábytku/zariadenia/materiálu pred prevzatím (sťahovaním), je povinný včas upozorniť na túto
skutočnosť objednávateľa a bezodkladne doručiť protokol o rozsahu poškodenia sťahovaného
nákladu, v ktorom uvedenie najmä identifikáciu nábytku/zariadenia/materiálu a rozsah jeho
poškodenia.
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
v termíne od 21.07.2021 do 31.12.2021
Miesto dodania predmetu zákazky:
Hraničná 12 a 18, Bratislava.
Typ zmluvy:
Objednávka, uhradením faktúry.

Obsah Ponuky:
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka – v rozsahu a štruktúre prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritéria /sken/;
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2 /sken/.
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa: pavel.piliar@apa.sk
v lehote na predkladanie ponúk do 19.7.2021 do 10:00 hod.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
Predloženie ponuky požadujeme v elektronickej forme, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto
výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku
Vyhodnocovanie ponúk:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za celý predmet
zákazky.
2. Cenová ponuka s najnižšou cenou v EUR vrátane DPH bude vyhodnotená ako úspešná.
3. Návrh ceny za celý predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača spojené
s plnením predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť tento proces
bez zadania zákazky.
Podmienky financovania a ďalšie podmienky:
Verejný obstarávateľ nie je povinný vyčerpať od úspešného uchádzača celé plnenie predmetu zákazky.
Uvedené celkové plnenie je predpokladané a jednotlivé plnenia sa budú vždy realizovať na základe
požiadavky Objednávateľa a vystavenej Objednávky. Celkové zakúpené množstvo predmetu zákazky
bude závisieť od jeho finančných možností a zároveň od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku s lehotou splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa
jej doručenia.
Oznámenie o úspešnosti / neúspešnosti ponuky:
Verejný obstarávateľ písomne oznámi (el. poštou) vyhodnotenie verejného obstarávania všetkým
uchádzačom.
V prípade úspešnosti Vašej ponuky Vám bude zaslané oznámenie, že Vašu ponuku prijímame. Zmluvný
vzťah bude s úspešným uchádzačom uzatvorený v zmysle interných predpisov verejného
obstarávateľa.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi (el. poštou), že jeho ponuku neprijíma s
uvedením dôvodu.

Prílohy:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača

