Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácii
Verejný obstarávateľ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
oznamuje účastníkom trhu, že v rámci prípravy verejného obstarávania za účelom overenia
primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy a za účelom stanovenia predpokladanej
hodnoty zákazky vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“).

Názov predmetu zákazky:

Nadlimitná zákazka :
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy
verejného osvetlenia

Termín konania PTK:

07.08.2019 o 14:00 hod.
Mestský úrad Žilina
Námestie obetí komunizmu 1,

Miesto konania PTK:

011 31 Žilina
Ing. Roman Osika
+421 417063109
roman.osika@zilina.sk

Predbežné požiadavky na predmet zákazky:
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti a to :
Časť č.1 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
Zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia mesta Žiliny, prostredníctvom
služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorá je v správe verejného
obstarávateľa a netýka sa zariadení verejného osvetlenia, ktoré nie sú v správe verejného
obstarávateľa.
Predmet zákazky bude realizovaný prostredníctvom vykonávania služobnej prevádzky a údržby
sústavy verejného osvetlenia počas doby trvania zmluvy uzavretej na základe výsledku tohto
postupu zadávania zákazky, v zmysle definícií, podmienok a požiadaviek uvedených v zadávacej
dokumentácii tohto postupu zadávania zákazky.
Časť č.2 Montáž, demontáž vianočného osvetlenia
Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť vianočné osvetlenie vo vybraných častiach mesta
Žilina v období určenom verejným obstarávateľom.

Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť montáž, demontáž, pripojenie a odpojenie
vianočného osvetlenia v meste Žilina a v prímestských častiach. Súčasťou predmetu zákazky je
aj oprava poškodených častí (dielov) vianočného osvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve verejného
obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť na PTK hospodársky
subjekt:
P. č.
1.

Názov a sídlo hospodárskeho subjektu
IS - Industry Solutions, a.s., M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina

Priebeh prípravných trhových konzultácií:
1.
2.

PTK budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a zástupcu/zástupcov
hospodárskeho subjektu.
Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách
elektronicky na e-mailovú adresu: roman.osika@zilina.sk

Cieľom trhových konzultácií je zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho
subjektu nenarušila hospodárska súťaž, neporuší princíp nediskriminácie a princíp
transparentnosti - nadlimitná zákazka : Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy
verejného osvetlenia. Údaje získané počas PTK budú poskytnuté všetkým uchádzačom
v dotknutej nadlimitnej zákazke.
Oslovený uchádzač, je vývojárom a výrobcom dodaného systému inteligentného riadenia
verejného osvetlenia v meste Žilina. Mesto Žilina má záujem systém inteligentného riadenia
verejného osvetlenia prevádzkovať, rozširovať ako aj aktualizovať v záujme zníženia
nákladov na elektrickú energiu.
Predmetom PTK je :
- Preventívna pozáručná kontrola technológie dispečingu a riadenia verejného osvetlenia
Telefonická a Online technická podpora
- Korektívna údržba
- Profilaktika
- Konfigurácia

Doplňujúce informácie:
1.
2.

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt bez
akéhokoľvek nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny vyššie uvedených podmienok PTK.

