Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
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,
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, 0417063203
Predmet zákazky:
„Odťah vrakov motorových vozidiel“
Predmetom zákazky je zabezpečenie odťahovania vrakov motorových vozidiel v meste Žilina a jeho
prímestských častiach (maximálny okruh do 20 km) do areálu SAD v Žiline, Košická 2, 010 01 Žilina.
Predpokladaný počet vrakov v počte 33 kusov motorových vozidiel do 2 000 kg a v počte 5 kusov
2.
motorových nad 2 000 kg.
K zabezpečeniu odťahu vrakov motorových vozidiel je nevyhnutné mať k dispozícii odťahové auto
s navijakom na naloženie vraku motorového vozidla s nosnosťou do 3 500 kg.
Verejný obstarávateľ požaduje aby odtiahnutie vraku motorového vozidla bolo zabezpečené v časovom
horizonte do 12 hodín od nahlásenia požiadavky verejným obstarávateľom.

3.
4.
5.
6.

Bližšie informácie: Ing. Jana Dupkalová +421 417063114.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky a následnej fakturácie. Verejný
obstarávateľ s nezaväzuje odobrať minimálny objem.
Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
ponuky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.

7. Lehota dodania zákazky: Marec až december 2015
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v termíne do 26.02.2015 do 09.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že
nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky t.j. aj doprava na miesto určenia. V Prípade, že sa dodávateľ tovaru stane počas
8. realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Pri zákazke s nízkou hodnotou sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. objednaného tovaru na základe objednávky.
Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
10.
Doklad o oprávnení poskytovať služby, 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 obstarávanie, v ktorom bude zapísané oprávnenie na činnosť
podľa predmetu zákazky. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazy môže byť aj fotokópia.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 600 eur bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2015.
V Žiline, dňa 18.2.2015

Ing. Igor Choma
primátor

