Vec: 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:
Presun majetku (inventár kancelársky nábytok a drobné elektro ), manipulácia s nákladom
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Kontaktná osoba : Mgr. Soňa Muľová
Telefón: +421 918 612 551
Email: sona.mulova@apa.sk

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
63110000-3 Manipulácia s nákladom
Opis predmetu zákazky:
Predmetom sťahovacích služieb je fyzický presun písomnej agendy a osobných vecí
zamestnancov, kancelárskeho nábytku, plechových archivačných skríň, kancelárskej techniky,
elektrospotrebičov v rámci jedného objektu - administratívnej budovy nachádzajúcej sa na
adrese Hraničná 12, Bratislava, do vopred určených kancelárskych priestorov. Sťahovanie,
resp. manipulácia s nákladom sa uskutoční v troch rôznych časových etapách.
v prvej etape:


postupne realizované presťahovanie 7 zamestnancov z 1NP SB na 2NP AB - 122
Oddelenie odmeňovania a refundácií miezd (tri spojené kancelárie)

1 etapa 7 zamestnancov/ 3 spojené kancelárie
elektro
kontajner
PC , monitory
Skrinky, skrine
stoly
stoličky, kreslá
písomná agenda/kg

11 ks
15 ks
26 ks
46 ks
14 ks
17 ks
6000

v druhej a tretej etape:
 operatívne realizovaný predmet zákazky - presťahovanie 40 zamestnancov/ 20
kancelárií pre optimálne rozmiestnenie organizačných útvarov PPA z administratívnej
budovy AB Hraničná 12, Bratislava (vyššia budova) - k dispozícií je výťah, výška 190 cm
x hĺbka 200 cm x šírka 100 cm o nosnosti do 1000 kg, do SB . V administratívnej budove
SB Hraničná 12, Bratislava (nižšia budova) výťah nie je k dispozícii, z 1NP na 1PP je
schodisko široké 137 cm s počtom schodov 22, dĺžka chodby cca 35 m.


2 a 3 etapa 40 zamestnancov/20 kancelárií

1 kancelária/ks
elektro
kontajner
PC , monitory
Skrinky, skrine
stoly
stoličky, kreslá

písomná agenda/kg

4
2
4
7
2
4

20 kancelárií/ks
20
80
20
40
20
80
20
140
20
40
20
80

20 kancelárií / kg
500 20
10 000

Požadujeme zabezpečiť baliaci materiál – krabice (60cm x 40cm x 35cm) fólie, ochranný
materiál pre prípravu a lepšiu manipuláciu s písomnou agendou s termínom dodania pred
samotnou realizáciou sťahovania po dohode s príslušným zamestnancom resp. kontaktnou
osobou poverenou koordináciou priebehu sťahovania.
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
15. jún 2019 – 31.12.2019, na základe objednávok od objednávateľa
Miesto dodania predmetu zákazky:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Typ zmluvy:
Čiastkové objednávky - objednávateľ vystaví 2 objednávky v členení:
1. etapa sťahovania
2. + 3. etapa sťahovania
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.2 - scan

Variantné riešenie: nie
Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa:
sona.mulova@apa.sk v lehote na predkladanie ponúk. Cenovú ponuku je potrebné zaslať do
31.5.2019 do 14:00 hod.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

Vyhodnocovanie ponúk:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za celý
predmet zákazky.
2. Návrh ceny za celý predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača s ním
súvisiace.
Podmienky financovania a ďalšie podmienky
Dodávateľovi tovaru nebude poskytnutý žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť
tento proces bez zadania zákazky.

Prílohy
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 Podrobný opis predmetu zákazky

