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,
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
Predmet zákazky:
„Odstránenie reklamných zariadení“
Predmetom zadávania zákazky je odstránenie reklamných zariadení na území mesta Žilina
v predpokladanom počte 80 ks. Verejný obstarávateľ požaduje odstrániť jednostranné a dvojstranné
2. reklamné zariadenia s lavičkou a bez lavičky a megabilbordy, ktoré sú kotvené prostredníctvom
základovej pätky. Súčasťou požadovanej služby je aj odstránenie základovej pätky a úprava terénu po jej
odstránení. Úspešný uchádzač zabezpečí nakládku a odvoz odstránených reklamných zariadení na určené
miesto a to do areálu Dopravného podniku mesta Žilina s.r.o. Kvačalova 2, 011 40 Žilina.
Reklamné zariadenia verejný obstarávateľ plánuje odstraňovať priebežne, t.j. na základe doručenej
objednávky v ktorej bude identifikované miesto a reklamné zariadenie, ktoré sa má odstrániť

4.
5.
6.
7.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: Územie mesta Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 31.12.2015
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme vrátane podpísaného
návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk v zapečatenej obálke v lehote
do 26.10.2015 do 9.00 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. V Prípade, že sa dodávateľ služby sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku s označením „REKLAMNÉ ZARIADENIA“ –
NEOTVÁRAŤ! uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Cenu požadujeme stanoviť nasledovnej štruktúre:

8.
ks
Reklamné zariadenie bez lavičky
Reklamné zariadenie s lavičkou
Stĺpik s informačnou tabuľou
Odstránenie zakl. pätky + úprava
terénu
Spolu:

Cena bez
DPH/ks/,(1 m³)

Cena bez DPH
spolu:

X

X

Cena s DPH
spolu:

20
10
20
30 m³
X

Verejný obstarávateľ sa nezväzuje objednať uvedený maximálny rozsah služieb.
Podmienky
financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
9.

neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
objednanej služby do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
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“
10.
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 celý predmet zákazky v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2015
V Žiline, dňa 19.10.2015

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha: Návrh zmluvy

Návrh
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi účastníkmi:
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Mesto Žilina
so sídlom:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00321796
2021608930

a
Poskytovateľ:
so sídlom:
štatutárny zástupca:
registrované:
IČO:
bankové spojenie:
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
1. Na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného objednávateľom ako verejným
obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu, ktorej predmetom je
poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa objednávateľovi, spočívajúcich v
technickom zabezpečení odstraňovania reklamných zariadení, typu jednostranné
reklamné zariadenie s lavičkou, jednostranné reklamné zariadenie bez lavičky, dvojstranné
reklamné zariadenie s lavičkou, dvojstranné reklamné zariadenie bez lavičky, stĺpik
s informačnou tabuľou , a to všetko podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Technické zabezpečenie odstraňovania reklamných zariadení spočíva najmä v zabezpečení
techniky a odborného personálu na vykonávanie prác a v samotnom vykonaní prác, ako sú:
pílenie reklamných zariadení, nakládka, vykládka, preprava na určené miesto, ktorým je
areál Dopravného podniku mesta Žilina s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, výkopové
práce, likvidácia základov stavieb, úprava terénu po odstránení základov a ďalších,
určených v objednávke doručenej poskytovateľovi podľa tejto zmluvy.

Článok III.
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby na základe samostatných
písomných objednávok objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi
odmenu v zmysle čl. III. ods. 2 tejto zmluvy. Každá objednávka bude považovaná za
samostatnú zákazku a poskytovateľ vystaví samostatnú faktúru. Objednávka musí

obsahovať tieto povinné náležitosti: špecifikácia reklamného zariadenia (t.j. typ,
umiestnenie), ktoré sa má odstrániť, spôsob odstránenia reklamného zariadenia, jednotková
cena, cena celkom, termín odstránenia reklamného zariadenia. Objednávateľ doručí
poskytovateľovi objednávku a podklady najneskôr 5 kalendárnych dní pred termínom
odstraňovania reklamných zariadení, uvedeným v objednávke. V havarijných a inak
závažných prípadoch môže byť lehota podľa predchádzajúcej vety kratšia.
2. Za poskytnutie služby zaplatí objednávateľ poskytovateľovi odmenu podľa víťaznej
ponuky (z verejného obstarávania) v súlade s predmetom danej objednávky na konkrétnu
službu. Cenová ponuka tvorí Prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Uvedenú cenu je možné navýšiť iba v prípade zmeny sadzby DPH a to tak, že
poskytovateľ, ktorý je v čase uzavretia zmluvy platcom DPH pripočíta k dojednanej
celkovej cene služby bez DPH daň z pridanej hodnoty v percentuálnej výške,
zodpovedajúcej zákonnej úprave, účinnej k dátum zdaniteľného plnenia. Ustanovenie v
predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý nie je v čase uzavretia zmluvy
platcom DPH.
4. Podkladom
pre úhradu ceny za predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy bude
faktúra (daňový doklad) vystavená poskytovateľom po vykonaní služby v súlade
s konkrétnou objednávkou, ktorá bude splatná do 30 dní od doručenia faktúry
objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, podpísaný poverenými
osobami za objednávateľa a za poskytovateľa. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového
dokladu. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť naspäť
poskytovateľovi za účelom jej opravy. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
5. Maximálny objem objednávok, ktorý objednávateľ podľa tejto zmluvy objedná je 4 000,€ bez DPH za obdobie platnosti tejto zmluvy.

Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť príslušné pracovné nástroje, techniku a zamestnancov,
odborne spôsobilých na výkon služby podľa tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom zmluvy dodržiavať
zásady bezpečnosti práce v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi
a zabezpečiť pre svojich zamestnancov ochranné pracovné pomôcky.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bezodkladne informovať
skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy.

o všetkých

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu riadne a včas, na základe pokynov
objednávateľa, odborne, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí.
5. Poskytovateľ zodpovedá v zmysle § 420 OZ vlastníkovi reklamného zariadenia za
prípadnú škodu na reklamnom zariadení. Poskytovateľ rovnako zodpovedá za prípadnú

škodu na majetku alebo na zdraví tretích osôb, vzniknutú pri poskytovaní služby
poskytovateľom podľa tejto zmluvy.
6. Poskytovateľ má právo na zaplatenie ceny za službu (odmena) podľa čl. III. tejto zmluvy.

Článok V.
PLATNOSŤ A UKONČENIE ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do

31.12.2015.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť aj pred dohodnutou dobou platnosti nasledovne:
a. písomnou dohodou zmluvných strán,
b. výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s udaním alebo bez udania dôvodu.
Výpovedná doba sú dva mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po
dni, kedy bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
c. odstúpením od zmluvy.
3. Zmluvné strany majú právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak niektorá z nich podstatným
spôsobom porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany
poskytovateľa sa pokladá porušenie ktorejkoľvek povinnosti poskytovateľa podľa čl. IV
ods. 1,2,3 a 4. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia druhej
zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť riadne doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
Článok VI.
SANKCIE
Ak nedodrží poskytovateľ svoj záväzok poskytnúť službu v dohodnutom termíne
a dohodnutým spôsobom podľa príslušnej objednávky, zaplatí objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 1000,-€ (slovom jedentisíc eur). Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15
dní od doručenia výzvy na jej úhradu poskytovateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknuté právo na náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v príčinnej súvislosti, ku
ktorej sa zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy viaže.

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom
zmluvných strán.
5. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, objednávateľ obdrží dva originály a
poskytovateľ jeden výtlačok tejto zmluvy.
V Žiline dňa ..........2015

.........................................
Za objednávateľa
Ing. Igor Choma
primátor

V ........... dňa ........ 2015

........................................
Za poskytovateľa

