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:
Pracovná zdravotná služba
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Kontaktná osoba : Mgr. Soňa Orban
Telefón: +421 918 612 551
Email: sona.orban@apa.sk

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
85100000-0- Zdravotnícke služby
Opis predmetu zákazky:
Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky je od 1.04.2021 do 31.3.2024 (tj. 36 mesiacov)
Miesto dodania predmetu zákazky:
Miestom plnenia je sídlo objednávateľa na adrese Bratislava, Hraničná 12 a na nasledujúcich
regionálnych pracoviskách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RP PPA 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
RP PPA 917 01Trnava, Vajanského 22
RP PPA 911 50 Trenčín, Námestie Sv. Anny 7
RP PPA 026 01 Dolný Kubín, ul. Jána Ťatliaka 2051/8
RP PPA 011 58 Žilina, Bôrická cesta 103
RP PPA 934 01 Levice, Dopravná 14
RP PPA 949 10 Nitra, Akademická 4, P.O. Box 6
RP PPA 940 01 Nové Zámky, nám. SNP 3 (pracovisko 945 01 Komárno, Hríbová 33)
RP PPA 979 01 Rimavská Sobota, Družstevná 1
RP PPA 960 01 Zvolen, Jána Švermu 39
RP PPA 058 01 Poprad, Kežmarská 9
RP PPA 080 72 Prešov, Masarykova 10
RP PPA 040 11 Košice, Moldavská 12
RP PPA 071 01 Michalovce, Plynárenská 4

Typ zmluvy:
Predmetný Návrh Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby tvorí Prílohu č. 3 tejto
výzvy na predkladanie ponúk.
Ponuka:
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka – v súlade s Prílohou č. 1 - Opis predmetu zákazky, v rozsahu a
štruktúre podľa Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritéria – scan
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.4 - scan.
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
(oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby) – scan.
Variantné riešenie: nie
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.
Cenovú ponuku je potrebné zaslať do 26.02.2021 do 11:00 hod.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

Vyhodnocovanie ponúk:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za dodanie
predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 1 Opis predmetu zákazky.
2. Návrh ceny za celý predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača s ním
súvisiace
Podmienky financovania a ďalšie podmienky
Pracovná zdravotná služby bude hradená formou mesačného paušálu. Dodávateľovi 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 s uvedením kontaktnej osoby pre ďalšiu komunikáciu za účelom
realizácie predmetu zákazky. 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.

Vzhľadom na technické špecifikácie, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk
alebo podmienky plnenie zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné
obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť
tento proces bez zadania zákazky.

Prílohy:
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača

