Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Pôdohospodárska platobná agentúra ako verejný obstarávateľ (ďalej aj „PPA“) 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 cenovej ponuky.
Názov predmetu zákazky:

Opravy a servis motorových vozidiel
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zadávateľ:
Telefón:
E-mail:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Mgr. Ing. Henrich Koložváry
+421 918 612 262
henrich.kolozvary@apa.sk

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
50100000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby služobných motorových vozidiel.
Predmet zákazky zahŕňa najmä nasledujúce činnosti:
-

Vykonávanie záručných servisných prehliadok (24 vozidiel Škoda Rapid a Škoda Yeti);
Opravy motorov, prevodoviek, náprav;
Opravy klimatizácií;
Výmena olejov a filtrov;
Výmena brzdových segmentov a obložení;
Elektrikárske práce;
Údržba a servis iných mechanických častí motorových vozidiel;
Pneuservisné práce (výmena pneumatík na disku/bez disku, vyváženie, opravy defektov);
Diagnostika systémov.

Zoznam služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa je uvedený v Prílohe č. 3 tejto
Výzvy. Relevantný zoznam vozidiel, podľa výsledku verejného obstarávania sa stane prílohou č. 2
Zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť vymedzený počet vozidiel podľa
aktuálnej obmeny vozového parku.
Opravy a servis motorových vozidiel sa budú vykonávať na základe objednávky verejného
obstarávateľa. Práce na základe konkrétnej objednávky obstarávateľa budú vykonávane v servisnom
stredisku úspešného uchádzača. Opravy a údržbu motorových vozidiel vykoná zhotoviteľ bez
zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase v závislosti od povahy servisných prác.

Úspešný uchádzač je povinný používať pri servisných prácach nepoužité a nerepasované náhradné
diely, odporúčané výrobcom motorového vozidla a dodržiavať servisné postupy predpísané výrobcom
vozidiel a dodržiavať časové jednotky pre konkrétne servisné úkony.
Lehota plnenia:
Od 1.4.2019 do 31.3.2020.
Miesto plnenia:
Miesto plnenia sú servisné prevádzky úspešného uchádzača.
Typ zmluvy
Rámcová zmluva na servis a opravy motorových vozidiel. Návrh Zmluvy tvorí prílohu č.2 tejto výzvy.
Variantné riešenie: nie
Ponuka:
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka – v rozsahu a štruktúre prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritéria – scan,
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 4 - scan.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky je rozdelený na 5 samostatných častí. Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť
ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti
predmetu zákazky.
Časti predmetu zákazky:
Časť č. 1: Poskytovanie servisných služieb pre motorové vozidlá ústredia v Bratislave a regionálnych
pracovísk Dunajská Streda a Trnava.
Časť č. 2: Poskytovanie servisných služieb pre motorové vozidlá regionálnych pracovísk Nitra, Nové
Zámky a Levice.
Časť č. 3: Poskytovanie servisných služieb pre motorové vozidlá regionálnych pracovísk Zvolen
a Rimavská Sobota.
Časť č. 4: Poskytovanie servisných služieb pre motorové vozidlá regionálnych pracovísk Žilina, Dolný
Kubín a Trenčín.
Časť č. 5: Poskytovanie servisných služieb pre motorové vozidlá regionálnych pracovísk Poprad,
Prešov, Košice a Michalovce.
Uchádzač v ponuke uvedie, na ktoré časti zákazky predkladá ponuku.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú
ponuku
požadujeme
zaslať
na
e-mailovú
adresu
verejného
obstarávateľa: henrich.kolozvary@apa.sk v lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa

22.3.2019 o 12:00 hod.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

Vyhodnocovanie ponúk:
Uchádzači vo svojich ponukách predložia návrhy na plnenie kritérií, uvedené v Prílohe č.1 tejto Výzvy,
t. j. uvedú jednotkové ceny za jednotlivé kategórie servisných služieb v rozsahu opisu predmetu
zákazky.
Ceny, ktoré uchádzači uvedú vo svojich návrhoch na plnenie kritérií budú vyjadrovať jednotkovú cenu
za poskytnutie danej kategórie servisných služieb, vrátane všetkých výdavkov a nákladov.
Kritérium: Cena – váha 100% (maximálny počet bodov).
Spôsob prideľovania bodov pre jednotlivé kategórie servisných prác:
Kategória servisných prác

Max. počet bodov (K)

Servisné práce

70b

Elektrikárske práce

10b

Pneuservisné práce

10b

Opravy a údržba klimatizácií

5b

Diagnostika

5b

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, ktorá bude mať najnižšiu jednotkovú cenu s DPH
v rámci určitej kategórie servisných prác. Pri ostatných ponukách sa počet bodov za jednotlivú
kategóriu určí úmerou, t.j. počet bodov za jednotlivú kategóriu sa vyjadrí ako podiel najnižšej
navrhovanej hodnoty za jednotlivú kategóriu a navrhovanej hodnoty za jednotlivú kategóriu príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, ktorý sa prenásobí maximálnym počtom bodov, prideleným pre jednotlivú
kategóriu. Body sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
[(najnižšia navrhovaná hodnota/navrhovaná hodnota)*K]
K= maximálny počet bodov pre jednotlivú kategóriu servisných prác
Počet bodov získaných za jednotlivé kategórie sa následne spočíta.

Spôsob uplatnenia kritérií:
1.1
Ako prvá v poradí bude označená ponuka s najvyšším počtom bodov, ako druhá v poradí bude
označená ponuka s druhým najvyšším počtom bodov, atď. poradie ostatných ponúk sa stanoví
obdobne.

1.2

1.3

V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené
po súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov, rozhoduje o poradí
vyššie bodové hodnotenie za kategóriu „servisné práce“.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní
celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených na
dve desatinné miesta, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie, t.j. umiestni sa na prvom mieste
v poradí.

Podmienky financovania a ďalšie podmienky
Zhotoviteľovi nebude poskytnutý žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uviedol
zoznam všetkých známych subdodávateľov, resp. zoznam prevádzok a údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ktorý sa stane
Prílohou č. 3 – Zoznam prevádzok/ subdodávateľov rámcovej dohody.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť tento proces
bez zadania zákazky.
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Návrh Zmluvy
Príloha č. 3 Zoznam vozidiel
Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača

