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:
Obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov
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): 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej
len „OOPP“) pre zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) na ochranu
pred existujúcimi nebezpečenstvami vyplývajúcimi z pracovného procesu. Technická špecifikácia
jednotlivých OOPP vychádza z požiadaviek a ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP.
Špecifikácia OOPP:
1. OOPP – pracovná obuv zimná (85 ks)
Topánka šnurovacia vysoká, nadčlenková, celokožená nubuk/kombinácia s textilom, dostatočne
priedušná, so zosilnenou gumou na špičke a bokoch topánky chrániacou končatinu voči nárazom a
oderom. Odľahčený materiál s nepremokavou membránou Gore tex alebo ekvivalent a hydrofóbnou
úpravou, plní funkciu ochrany a spevnenia členkovej a nartovej časti dolnej končatiny, podrážka
protišmyková 1 - 3 vrstvová kombinácia materiálov určená predovšetkým do náročného terénu,
dostatočne mäkká rešpektujúca prirodzený ohyb nohy a päty. Pútko na päte na zavesenie topánky.
Veľkostná škála po pol číslach od 36 do 46. Unisex, resp. možnosť rozdelenia na pánske a dámske.

2. OOPP – pracovná obuv letná (170 ks)
Topánka šnurovacia nízka/vysoká, celokožená nubuk/kombinácia s textilom, dostatočne priedušná, so
zosilnenou gumou na špičke a bokoch topánky chrániacou končatinu voči nárazom a oderom.
Odľahčený materiál s nepremokavou membránou Gore tex alebo ekvivalent a hydrofóbnou úpravou,
plní funkciu ochrany a spevnenia členkovej a nartovej časti dolnej končatiny, podrážka protišmyková 1
- 3 vrstvová kombinácia materiálov určená predovšetkým do náročného terénu, dostatočne mäkká

rešpektujúca prirodzený ohyb nohy a päty. Pútko na päte na zavesenie topánky. Veľkostná škála po pol
číslach od 36 do 46. Unisex, resp. možnosť rozdelenia na pánske a dámske.

3. OOPP - Nohavice letné (170 ks)
Softshellové funkčné nohavice anatomicko-technického strihu. Dve vrecká na páse s/bez možnosti
uzatvorenia na zips. Minimálne jedno vrecko stehenné, resp. v zadnej časti s/bez možnosti uzatvorenia
na zips. Požadovaný typ zipsu – YKK. Elastický pás na gumu s pútkami na páse pre uchytenie opasku
a prípadné upevnenie rádiotelekomunikačných zariadení. Ergonomicky tvarovaná zosilnená kolenná
časť, prípadne s materiálovým rozlíšením. Požiadavky na materiál – rýchloschnúci, priedušný,
odľahčený strečový softshell min. 3 vrstvový, UV stály materiál, 95 % polyester, 5% elastan alebo
ekvivalent, resp. iná kombinácia pre zabezpečenie zachovania elasticity a komfortného prispôsobenia
materiálu užívateľovi pri pohybe, priepustnosť pre paru (g/m2/24hr): min. 5000, veľkostná škála od XS
do XXXL, resp. ekvivalentné značenie výrobcu. Unisex, resp. možnosť rozdelenia na pánske a dámske.

4. OOPP - Nohavice zimné (170 ks)
Softshellové funkčné nohavice anatomicko-technického strihu. Postranné ventilačné zipsy kvôli
zabezpečeniu vetrania končatín. Dve vrecká na páse s možnosťou uzatvorenia na zips. Minimálne jedno
stehenné vrecko s možnosťou uzatvorenia na zips. Požadovaný typ zipsu – YKK. Elastický pás na gumu
s pútkami na páse pre uchytenie opasku a prípadné upevnenie rádiotelekomunikačných zariadení.
Vnútorná gamaša na topánku. Ergonomicky tvarovaná zosilnená kolenná časť. Požiadavky na vrchný
materiál – rýchloschnúci, priedušný, odľahčený strečový softshell min. 3 vrstvový, , UV stály materiál,
95 % polyester, 5% elastan alebo ekvivalent, resp. iná kombinácia pre zabezpečenie zachovania
elasticity a komfortného prispôsobenia materiálu užívateľovi pri pohybe, vodný stĺpec (wp:mm) min.
10000, priepustnosť pre paru (g/m2/24hr): min. 5000, vnútorný materiál flís alebo ekvivalent veľkostná
škála od XS do XXXL, resp. ekvivalentné značenie výrobcu. Unisex, resp. možnosť rozdelenia na pánske
a dámske.

5. OOPP - rukavice zimné (170 ks):
Palcové rukavice s odnímateľným vrchom s klipom umožňujúcim rýchlu premenu palcových rukavíc na
¾ prstové rukavice pre jednoduchú manipuláciu s elektronickými prostriedkami, resp. bez
odnímateľného vrchu vybavené na špičkách prstov špeciálnym materiálom interagujúcim
s kapacitnými displejmi, tepelne izolované, dostatočne vode, mrazu a vetruodolné. Flísový alebo
ekvivalentný materiál, kombinácia koža-flís kvôli spevneniu dlaňovej časti. Dostatočné spevnenie
a stiahnutie gumou alebo ekvivalentným materiálom proti prieniku vetru, snehu a pod. v oblasti
zápästia za dlaňovou časťou.

6. OOPP – čiapka zimná (170 ks):
Vlnená čiapka do chladného zimného počasia s úplným prekrytím uší, ideálne dvojvrstvová, v prípade
dvoch materiálových vrstiev vnútorná vrstva flís 100 %, resp. ekvivalent, vonkajšia časť vlna min. 50 %,
prípadne v kombinácii s doplnkovým materiálom dostatočne vode, mrazu a vetruodolným.

7. OOPP – rukavice textilné (30 ks):
Bezšvové úpletové pracovné rukavice vybavené protišmykovými terčíkmi z polyvinylchloridu na
dlaňovej časti, resp. z oboch častí, pre jednoduchú manipuláciu s predmetmi a výrobkami.
Požadovaná značná odolnosť proti roztrhnutiu a úpletové rebrovanie na zápästí s presahom nad
dlaňovú časť. Materiál bavlna min. 35 %, zostatok materiálového zloženia kombinácia obdobných
materiálov, napr. polyester.
8. OOPP - rukavice látko – kožené (100 ks)
Rukavice šité z lícovej kože z jedného kusa na predpísaných častiach výrobku požadovanej hrúbky 1,1
– 1,5 mm, chrbát rukavice z bavlny, resp. bavlnenej alebo ekvivalentnej látky pre dostatočné
odvetranie ruky. Ukončenie rukavice na zápästí manžetou s dostatočnou ochranou v podobe
predĺženia za dlaňovou časťou na zápästí, resp. možnosťou zapínania manžety mechanizmom, napr.
na suchý zips.

9. Čistiaci prostriedok na pranie (680 ks)
Prostriedok na pranie, údržbu a čistenie OOPP, s primárnym určením pre šetrné pranie, údržbu a
čistenie funkčného textilu obsahujúceho predovšetkým ochranné membrány, duté vlákna,
mikrovlákna a materiály zabraňujúce prieniku vody, chladu a vetra pri maximálnom zachovaní
funkčnosti týchto materiálov. V tekutom skupenstve s obsahom mydlových orechov, s prevahou
rastlinného pôvodu, bez ropných látok, fosfátov, zjasňovačov, chlóru, farbív a syntetickej parfumácie.
Požadované balenie 250 ml.
10. Repelentný prípravok (340 ks)
Ochrana pred bodavým a hryzavým hmyzom. Požadovaná ochrana min. 10 hod. pred bodavým
hmyzom a min. 5 hod. pred hryzavým hmyzom a kliešťami. Obsah látky DEET (N,N-dietyl-metatoluamid), minimálna koncentrácia 50%, resp. ekvivalent. Požadované balenie vo forme spreja,
balenie minimálne 60 ml.
11. Antibakteriálny prípravok na ruky (340 ks)
Požadovaná účinnosť prípravku – zničenie až 99,9 % baktérií a vírusov. Požadované balenie vo forme
spreja, resp. gélu, balenie min. 200 ml.
12. Ochranný krém na ruky (340 ks)
Dobre roztierateľný, rýchlo vstrebateľný, s ochranou pred vysušovaním, vytvárajúci na pokožke
ochranný silikónový film s obsahom dezinfekčnej zložky zabraňujúcej mikrobiálnej kontaminácii
(požadovaná ochrana pokožky pred bakteriálnou a plesňovou infekciou). Balenie min. 85 ml.

13. Čistiaci prostriedok na ruky (680 ks)
Vysoko účinný umývací prostriedok na ruky ľahko odstraňujúci nečistoty z pokožky znečistenej olejom,
sadzami, grafitom a inými nečistotami a mastnotami vznikajúcimi pri výkone práce. S obsahom látok
nevysušujúcich pokožku, riediteľné vodou, v pevnom alebo kvapalnom stave. Povolené jemné
abrazívum, jemná parfumácia a konzervačné prostriedky nedráždiace pokožku. Požadované balenie
min. 450 ml, resp. min. 450 gramov.

14. Ochranný prostriedok proti UV žiareniu (170 ks)
Účinný ochranný prostriedok proti UVA a UVB žiareniu s faktorom min. SPF 15. Konzistencia krémová,
olejová, mlieková. Požadované balenie s/bez rozprašovača, min. 200 ml, resp. min. 200 gramov.
15. Rolničky (170 ks)
Kovová plašička na zver, ochrana pred divou zverou predovšetkým medveďov. Možnosť zavesiť
zvonček na rôzne miesta na oblečení, napr. pomocou krúžku, suchého zipsu. Pri pohybe vydáva
výraznú zvukovú stopu, ktorá minimalizuje riziko stretu so zverou.

Verejný obstarávateľ vyžaduje na nohaviciach umiestnenie loga. Logotyp tvorí prílohu č.3 zmluvy.
Verejný obstarávateľ vyzve víťazného uchádzača na predloženie vybraných vzoriek OOPP spolu
s fotodokumentáciou resp. technickou špecifikáciou potvrdzujúcou splnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky. V prípade ak predložené vzorky OOPP od víťazného uchádzača
nebudú spĺňať požiadavky uvedené v technickej špecifikácii, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
osloviť ďalšieho uchádzača v poradí na predloženie vzoriek OOPP.
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
Do 30 dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava.
Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Návrh zmluvy tvorí Prílohu č.2 tejto Výzvy.
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.3 /sken/.
3. Zoznam minimálne troch poskytnutých plnení rovnakého alebo podobného charakteru za
obdobie posledných 3 rokov od zverejnenia výzvy na webovom sídle Pôdohospodárskej
platobnej agentúry. Plnením rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie predaj
tovaru rovnakého alebo podobného charakteru v súhrnnej hodnote aspoň 25 000,- EUR
vrátane DPH, z toho jedno plnenie v hodnote min. 5.000,-EUR vrátane DPH. V zozname
uchádzač uvedie aj kontaktnú osobu s tel. číslom alebo emailom (odberateľ), u ktorej je možné
si uvedené údaje overiť, ak nemá relevantné referencie podľa § 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhotovené za plnenie podľa prvej vety tohto bodu.
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 3.12.2020 do 12:00 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 kúpiť od úspešného uchádzača OOPP v celom uvedenom
predpokladanom rozsahu, t. j. v uvedenom množstve. 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.
Verejný obstarávateľ vyzve víťazného uchádzača na predloženie vybraných vzoriek OOPP spolu
s fotodokumentáciou resp. technickou špecifikáciou potvrdzujúcou splnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky. V prípade ak predložené vzorky OOPP od víťazného uchádzača
nebudú spĺňať požiadavky uvedené v technickej špecifikácii, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo osloviť ďalšieho uchádzača v poradí na predloženie vzoriek OOPP.
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 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Vyhlásenie uchádzača
Príloha č.4 Logo

