Výzva na predkladanie ponúk –zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:

Mesto Žilina
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. Stanislava Rudincová
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063110
Predmet zákazky: Odťahovanie autovrakov
Predmetom zadávania zákazky je odťah autovraku, vykonaný z ľubovoľného miesta na území mesta
Žilina na parkovisko umiestnené v areáli SAD Žilina, Košická 2, prípadne na iné miesto na území mesta
podľa potreby Mesta, maximálny okruh kilometrov do 20 km. Odťahová služba – odťahové auto
s navijakom na naloženie a vyloženie vraku vozidla s nosnosťou do 3,5 t – musí byť k dispozícii do 12
hodín od nahlásenia plánovaného odťahu. Výkon služby bude realizovaný podľa skutočnej potreby,
2.
verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k celkovému plneniu počtu vozidiel, ide o maximálny možný počet.
Presná definícia predmetu zákazky:
1.Odťah 15 ks osobného automobilu o hmotnosti do 2 t.
2.Odťah 4 ks osobného/dodávkového automobilu nad 2 t (do 3,5 t).

3.
4.
5.
6.

Bližšie informácie: Pavol Mestický, +421 41 706 3114.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: SAD Žilina, Košická 2.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.

7. Lehota dodania zákazky: do 31. 12. 2016.
Forma predkladania ponúk:
Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke dňa 06.06.2016 do 09.00 hod.
Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina,
8.
Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Cena
musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky podľa bodu č.2 presná
definícia predmetu zákazky v členení celkom za všetky vozidlá podľa položiek ako aj za jedno vozidlo.
Pri jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky:
9. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok.
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za poskytnutie služby na základe
objednávky.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť
o účasť, overí si verejný obstarávateľ.

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie služby na celý
11. predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade ak najlacnejšia ponuka
prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 1016,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2016.
V Žiline, dňa 27.05.2016

Ing. Igor Choma
primátor

