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:

Upratovacie a čistiace služby
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zadávateľ:
Telefón:
E-mail:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Mgr. Soňa Orban
+421 918 612 551
sona.orban@apa.sk

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90910000-9 Upratovacie služby

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať verejnému obstarávateľovi upratovacie,
čistiace a sanitárne služby v objekte verejného obstarávateľa na adrese Hraničná 4826/12, 821 05
Bratislava o celkovej rozlohe 6709,14 m2.
Podrobnejší opis predmetu zákazky a špecifikácia požadovaných služieb sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto
výzvy.

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
Od 14.2.2021 do 13.2.2022.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 4826/12, 821 05 Bratislava.
Typ zmluvy
Návrh Zmluvy tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy
Variantné riešenie: nie

Obhliadka priestorov je možná na základe vopred telefonicky avizovanej požiadavky, najneskôr
v termíne do 28.1.2021.
Obhliadku priestorov je možné vykonať po dohode s povereným zamestnancom: Ing. Michal Hrdý,
tel. č. +421918612638, michal.hrdy@apa.sk

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.
3. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, v zozname uchádzač uvedie aj kontaktnú osobu
s tel. číslom alebo e-mailom (odberateľ), u ktorej je možné si uvedené údaje overiť. Dokladom
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona; ak
odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie tejto výzvy na predkladanie
ponúk na stránke verejného obstarávateľa www.apa.sk v časti PPA- Verejné obstarávanie.
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne 3 poskytnuté služby rovnakého
alebo podobného charakteru (v obdobných administratívnych budovách s min. plochou 3500
m2 a počtom zamestnancov v upratovanej budove min. 100, v trvaní min. 1 rok) v súhrnnej
hodnote min. 100 000,- EUR bez DPH.
Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa: sona.orban@apa.sk
v lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 01.02.2021 o 12:00 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.
V zmysle čl. 5.2 bodu m) zmluvy, najneskôr v čase podpisu zmluvy predloží úspešný uchádzač zoznam
zamestnancov, ktorí budú vykonávať dohodnuté služby.

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 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy
Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača

