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:
Servis a prevádzka multifunkčných zariadení Triumph Adler
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):
50313100-2 Opravy a údržba fotokopírovacích strojov
Opis predmetu zákazky:
Účelom zákazky je zabezpečenie prevádzky a opravy MFZ, výmeny náhradných dielov, údržba,
profylaktika, aktualizácie terminálov MyQ a update licencií na roky 2019/2020 na Hraničnej
12, Bratislave a všetkých regionálnych pracoviskách verejného obstarávateľa (Trnava, Trenčín,
Žilina, Dolný Kubín, Poprad, Prešov, Michalovce, Košice, Rimavská Sobota, Zvolen, Nitra,
Levice, Nové Zámky, Dunajská Streda)
Konkrétne počty hodín, resp. náhradných dielov sú uvedené v Prílohe č. 1 - Návrh na plnenie
kritéria
Podmienky účasti a realizácie zákazky:
Spotrebný materiál - náhradné diely musia byť nové, nepoužívané, nerepasované a originálne
od výrobcu Triumph Adler.
Dodávateľ musí disponovať minimálne dvoma servisnými technikmi vyškolenými na inštaláciu
softvéru MyQ.
Dodávateľ musí disponovať minimálne štyrmi servisnými technikmi vyškolenými na servis
multifunkčných zariadení Triumph Adler.
Dodávateľ musí byť autorizovaný servisný partner výrobcu zariadení – Triumph Adler.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť nastúp na servisný zásah servisného technika na centrále PPA
a regionálnych pracoviskách PPA na opravu do 48 hodín od oznámenia závady.

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
24 mesiacov od účinnosti zmluvy
Miesto dodania predmetu zákazky:
Centrála Hraničná 12, 821 05 Bratislava + regionálne pracoviská (Trnava, Trenčín, Žilina, Dolný
Kubín, Poprad, Prešov, Michalovce, Košice, Rimavská Sobota, Zvolen, Nitra, Levice, Nové
Zámky, Dunajská Streda)

Typ zmluvy:
Rámcová zmluva, ktorá tvorí Prílohu č. 3 predmetnej Výzvy na predkladanie ponúk
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
3. Potvrdenie, že uchádzač je autorizovaný servisný partner výrobcu zariadení – Triumph
Adler - scan
4. Potvrdenie, že disponuje minimálne dvoma servisnými technikmi vyškolenými na
inštaláciu softvéru MyQ (uchádzač predloží doklad o úspešnom absolvovaní školenia pre
(minimálne) dvoch technikov, ktorými bude zabezpečovať servis) – scan
5. Potvrdenie, že disponuje minimálne štyrmi servisnými technikmi vyškolenými na servis
multifunkčných zariadení Triumph Adler. (uchádzač predloží doklad o úspešnom
absolvovaní školenia pre (minimálne) štyroch technikov, ktorými bude zabezpečovať
servis) – 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
20.06.2019 do 10:00 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, resp. jednotlivé ceny musia zahŕňať všetky náklady
dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky, potrebné príslušenstvo, dopravu na
konkrétne pracovisko objednávateľa vrátane všetkých poplatkov a príplatkov.

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 Rámcová zmluva (návrh)

