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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417632151
Email: roman.osika@zilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.1.

OPIS
Názov zákazky
Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
16
Hlavné miesto poskytovania služieb: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vyber dodávateľa zberu, prepravy a skladovania kuchynského odpadu v zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90500000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90918000-5
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Celkové množstvo v zmysle súťažných podkladov. Rozsah v členení organizácii :
1.ZŠ s MŠ Gaštanová, elok. prac. Bytčica
2.ZŠ s MŠ Brodnom
3.ZŠ Slov. dobrovoľníkov, Budatín
4.ZŠ s MŠ Dolná Trnovská, Trnové
5.ZŠ s MŠ Školská 49, Závodie
6.ZŠ Bánová, elok.prac. Hollého
7.ZŠ V. Javorku, Žilina
8.ZŠ Jarná, Žilina
9.ZŠ Lichardova, Žilina
10.ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Žilina
11.ZŠ Karpatská, Žilina
12.ZŠ Martinská, Žilina
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II.3.

13.ZŠ Gaštanová, Žilina
14.ZŠ Limbová, Žilina
15.ZŠ Námestie mladosti, Žilina
16.MŠ Do Stošky 5, Bánová
17.MŠ K Vodojemu 4, Budatín
18.MŠ Rybie námestie, Mojšová Lúčka
19.MŠ Študenská, Považský Chlmec
20.MŠ Dedinská 1, Strážov
21.MŠ Zástranie
22.MŠ Andreja Kmeťa 15, Žilina
23.MŠ Predmestská 27, Žilina
24.MŠ Stavbárske 4, Žilina - Bôrik
25.MŠ Puškinova 2165/3, Žilina
26.MŠ Čajáková 4, Žilina
27.MŠ Bajzova 9, Žilina
28.MŠ Jarná 2602/7, Žilina
29.MŠ Suvorovova 20, Žilinaq
30.MŠ Námestie J. Borodáča 6, Žilina
31.MŠ Námestie J. Borodáča 7, Žilina
32.MŠ Gemerská 1772, Žilina
33.MŠ Trnavská 2830, Žilina
34.MŠ Trnavská, elok. Pracovisko MŠ Varšavská
35.MŠ Limbova26, Žilina
36.MŠ Petrzvalova 8, Žilina
37.MŠ Zádubnie
38.Jedáleň Vlčince, Nám. J. Borodáča
39.Jedáleň Lichardova 44
40.Detské jasle Hliny II, Veľká okružná
41.Detské jasle Hliny III, Puškinova
42.Denné centrum A. Kmeťa
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 190 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 18

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

III.1.2.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)
spôsobom podľa § 26 a § 128 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov
zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienky účastí týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v zmysle § 26
zákona o verejnom obstarávaní.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní : vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia využiť ekonomické a finančné
postavenie inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie ekonomického a finančného postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej ekonomickými a finančnými kapacitami mieni preukázať
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svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie ekonomickej a finančnej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie, spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient
určený ECB k 31.12. príslušného roka.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.2) - 2.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Vyjadrenie
banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov
vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač nie je v nepovolenom
debete, že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a jeho účet/účty nie sú predmetom exekúcie. Súčasne
treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo
pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp.
potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo
pobočke/ pobočkách.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienku účasti v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadefinoval
striktne vo vzťahu k predmetu zákazky za účelom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť si svoje záväzky a plniť/dodať predmet zákazky a je primeraná
zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, uchádzač týmto preukáže schopnosť plniť svoje finančné záväzky ako aj z
dôvodu že predmet zákazky je hradený z verejných zdrojov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. f) ak ide o
zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu
poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným
orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných
a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
§ 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v
úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 28 ods. 1 písm. f) Od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Udelený súhlas alebo podľa §
15 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Registráciu vykonáva ŠVPS SR na
základe podanej písomnej žiadosti v zmysle § 39a zákona č. 39/2007 Z. z. a požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
Odôvodnenie primeranosti tejto podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
a uchádzač uvedenými dokladmi preukáže, že má písomný súhlas na nakladanie s odpadmi, ktoré sú predmetom
zákazky.
§ 28 ods. 1 písm. k) v zmysle textu zákona
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
7902/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 09.01.2015 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.01.2015 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 09.01.2015 10:00
Miesto : Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : a. Otváranie
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obálok ponúk a zároveň otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné" sa uskutoční dňa 09.01.2015 o 10:00 hod.
miestneho času v sídle verejného obstarávateľa.
b. Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné" je neverejné a komisia ho vykoná tak, že najskôr overí neporušenosť
ponuky a následne otvorí obal ponuky a otvorí i časť ponuky označenú ako Ostatné".
Po otvorení časti ponuky označenej ako Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO,
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia
podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
c. Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to
na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Verejný obstarávateľ umožní účasť na
otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky označenej ako "Kritériá" a zverejní
obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú
vyjadriť číslom. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky označenej ako "Kritériá" sa nezverejňujú.
d. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže pred otváraním obálok s
ponukami preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení dodávať požadované služby a súčasne dokladom o
odoslaní alebo doručení ponuky. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o
oprávnení dodávať požadované služby, plnou mocou na zastupovanie a súčasne dokladom o odoslaní alebo doručení
ponuky.
e. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" pošle všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z
otvárania tejto časti ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené na otváraní častí ponúk označených ako Kritériá".

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa (v uvedenom prípade verejný obstarávateľ
odporúča uchádzačom, zaslať informáciu elektronicky na adresu: roman.osika@zilina.sk. Záujemcovia predkladajú
žiadosti v slovenskom jazyku v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 08.00 h
do 14.00 h. Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady aj faxom, alebo emailom, ale súčasne
doporučujeme záujemcovi doručiť žiadosť poštou alebo osobne, za účelom preukázania predloženej žiadosti. V opačnom
prípade verejný obstarávateľ nepreberá zodpovednosť za jej doručenie. Za dátum predloženia žiadosti sa bude
považovať prvé doručenie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 9
zákona o VO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 46. Ďalšie
postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú
popísané alebo špecifikované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, sa v tejto súťaži
riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku doručí uchádzač v uzavretom obale v
jednom originálnom vyhotovení s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením v zmysle súťažných
podkladov poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina. Uchádzač v ponuke uvedie kontaktné údaje: tel. č., fax, e-mail. Všetky predložené doklady musia odrážať
skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní. Doklady doporučuje verejný
obstarávateľ pevne zviazať, očíslovať a parafovať štatutárnym zástupcom alebo osobou splnomocnenou štatutárnym
zástupcom. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Všetky dokumenty
musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predkladaných v
českom jazyku.
Dátum odoslania tejto výzvy
19.12.2014
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