Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk , 041/7063203
Mobil:
0917990119
1.
Verejný obstarávateľ obstaráva pre:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
E-mail:

ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
46 723 994
JUDr. Jarmila Besédesová, konateľ
Ing. Stanislav Bořuta, konateľ
Všeobecná úverová banka, a.s.
3023834255/0200
+421 415653134
info@zilbyt.sk

Predmet zákazky:
„Zimná údržba chodníkov schodov vrátane vstupov do domov v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o.“
Predmetom zákazky je komplexná zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, schodov,
prístreškov vchodov, vrátane vstupov do domov, ktoré sú v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o. v rozsahu cca
2 400 m², viď príloha č. 1 , ktorá môže byť v priebehu zmluvného obdobia aktualizovaná technikom
spoločnosti Žilbyt s.r.o. a príloha č. 2 .
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť služby a práce na udržiavaní schodnosti prístupových ciest,
chodníkov, schodísk a prístreškov v zimnom období s zabezpečením BOZP.
Realizácia prác a poskytovanie služieb spojených so zimnou údržbou budú poskytované v rámci
mesačnej paušálnej platby.
Rozsah práca a služieb v rámci paušálnej platby:
Práce na udržiavaní schodnosti prístupových ciest, chodníkov, schodísk a prístreškov v zimnom
2.
období s zabezpečení BOZP.
Úkony na základe realizácie činnosti :
1. Vykonávať strojové odhŕňanie snehu z komunikácií, chodníkov,
2. Vykonávať posyp chodníkov,
3. Vykonávať čistenie schodov od snehu a ľadu s ich posypom,
4. Vykonávať odstraňovanie snehu z prístreškov, zbavenie cencúľov zo striešok,
5. Hrnutie a odvoz snehu, pre zabezpečenie bezpečného pohybu po chodníkoch,
6. Ručné čistenie chodníkov od snehu a ľadu,
7. Dispečerská služba počas zimného obdobia,
8. Pohotovosť,
9. Kontrola zverených úsekov.
10. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie schodnosti ciest a chodníkov v zimnom období
s využitím popisov podľa prílohy č. 1

Ďalšie informácie vo veci predmetu zákazky:
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Bořuta
Tel./mobil: +421 415653134
E-mail: info@zilbyt.sk
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o poskytovaní služieb (viď príloha č. 3).
4. Miesto dodania zákazky: Žilina, zoznam ulíc je špecifikovaný v prílohe č. 1 a 2.
Lehota dodania zákazky: Práce a služby budú zahájené na základe poveternostných podmienok v čase
5.
od 15.11.2014 do 15.3.2015.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke do
13.10.2014 do 09.00 hod. Cenu uchádzač uvedie paušálne na predmet zákazky za mesiac a to cenu bez
DPH/ cenu s DPH.
Uchádzač zároveň uvedie náklady na:
1 osobo/hodinu výkonu v euro bez DPH/s DPH
1 moto/hodinu práce stroja v euro bez DPH/s DPH
1 osoba/ náklady na školenie BOZP
1 kg posypového materiálu v euro bez DPH/s DPH
6. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena
musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V Prípade, že sa
dodávateľ tovaru stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Fakturácia bude vykonaná pravidelne mesačne na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Súčasťou
faktúry budú týždenné odsúhlasené súpisy skutočne vykonaných činností zimnej údržby podpísané
zodpovednou osobou verejného obstarávateľa.
V prípade klimatických podmienok, kedy činnosti na zimnej údržbe nebudú vykonávané bude platba
krátená o1/3 dohodnutej ceny z mesačnej paušálnej platby.
Pri zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Verejný
obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu ani preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným
7.
stykom, úhradou faktúry na základe odovzdávacieho protokolu, ktorý bude súčasťou faktúry do 30 dní od
doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, v ktorom musí
byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky. U právnickej
osoby je to „Výpis z obchodného registra“ príslušného Okresného súdu, u fyzickej osoby je to
„Živnostenský list“ vydaný Živnostenským odborom príslušného okresného úradu a iné doklady
preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača – napr. doklad zápise v profesijnom zozname vedenom
profesijnou organizáciou alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné
8.
obstarávanie, v ktorom bude zapísané oprávnenie na činnosť podľa predmetu zákazky. Doklad
o oprávnení podnikať v predmete zákazy môže byť aj fotokópia. Súčasťou ponuky bude aj podpísaný
návrh zmluvy Príloha č. 3 výzvy na predkladanie ponúk.
Uchádzač zároveň preukáže:
Dostatočný počet vyškolených BOZP pracovníkov a technikov – Zoznam s uvedením dátumu školenia
Uzavreté poistné krytie možných škôd verejnému obstarávateľovi vzniknutým následkom nedostatočnej
činnosti a to proti škodám voči tretím osobám (úraz) – Kópia poistnej zmluvy
Že má k dispozícii strojové vybavenie a posypový materiál.

9. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia paušálna platba za mesiac v EUR s DPH
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500,00 eur bez DPH/ mesiac
11. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014.
V Žiline, dňa 02.10.2014

Ing. Igor Choma
primátor

Prílohy:
Príloha č. 1 Zoznam ulíc (harmonogram)
Príloha č. 2 Fotodokumentácia
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb

