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:
Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška – revízia elektrických zariadení
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):
71632000-7 Technické skúšky
Opis predmetu zákazky:
Odborná prehliadka a skúška (revízia) elektrických zariadení a elektrických spotrebičov počas
ich používania v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a noriem o odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrozariadení a elektrospotrebičov a vypracovanie revízneho záznamu
(správy) o kontrole a revíziách elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610 pre:
- elektrické zariadenia kancelárskej a výpočtovej techniky
- prístroje spotrebnej elektroniky
- statné elektrické zariadenia podobného charakteru
- pohyblivé prívody a šnúrové zariadenia
(viď Príloha č. 3 – Podrobný opis predmetu zákazky)
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
Do 3 mesiacov od vystavenia objednávky
Miesto dodania predmetu zákazky:
Bratislava, Dolný Kubín, Zvolen, Rimavská Sobota, Levice, Nové Zámky, Dunajská Streda,
Trenčín, Komárno, Poprad, Prešov Michalovce, Košice, Nitra, Žilina (presné adresy
regionálnych pracovísk PPA a ústredia Bratislava sú uvedené v Prílohe č.3).

Typ zmluvy:
Objednávateľ vystaví 4 čiastkové objednávky v nasledujúcom členení:
1. časť - Východné Slovensko (Poprad, Prešov, Michalovce, Košice)
2. časť - Stredné Slovensko (Žilina, Zvolen, Trenčín, Dolný Kubín)
3. časť - Južné Slovensko (Levice, Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Rimavská
Sobota, Nitra)
4. časť - Západné Slovensko (Bratislava)

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. Relevantný doklad (osvedčenie) v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., že uchádzač je oprávnený vykonávať
a poskytovať predmetné služby a činnosti podľa predmetu zákazky - 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 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

