Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
1.
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31, Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00 321796
Prima banka Slovensko a. s.
Janka Hrankaiová
janka.hrankaiova@zilina.sk; 041/7063109,

Predmet zákazky : Celomestská deratizácia na území mesta Žilina

2.

3.
4.
5.
6.

Predmetom zákazky je vykonanie deratizácie v budovách a zariadeniach spadajúcich do
majetku mesta Žilina. Zoznam budov a zariadení je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.
Minimálna plocha pri strednom stupni zamorenia je 138 064 m2 a maximálna plocha je
150 000 m2
Rozsah predmetu zákazky:
 Termín realizácie: 10.10.2016 do 15.11.2016
 Deratizácia (likvidácia hlodavcov) zahŕňa deratizáciu organizácií, podnikateľských
subjektov aj ich okolia (viď. príloha č.1)
 Všetky prípravky musia byť schválené Ministerstvom zdravotníctva SR, musia
spĺňať všetky príslušné zdravotné a technické predpisy stanovené pre dané
prípravky
 Vykonanie prác v jednotlivých objektoch bude realizované za prítomnosti
zodpovednej osoby objednávateľa
 Karty bezpečnostných údajov použitých prípravkov budú priložené k protokolom
o vykonaní prác
 Verejný obstarávateľ požaduje realizovať deratizáciu v zmysle platnej technickej
normy STN 466019
 Úspešný uchádzač svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb
nachádzajúcich sa v blízkosti miesta poskytovanej služby
 Úspešný uchádzač bude bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zákazky
 Úspešný uchádzač vykoná kontrolu účinnosti deratizácie do 2 týždňov od jej
vykonania a v prípade výskytu hlodavcov zopakuje deratizáciu
 Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné poučenie pracovníkov objednávateľa,
vykoná monitoring škodcov, ich zber a likvidáciu
 Po realizácii deratizácie Úspešný uchádzač vypracuje protokol o vykonaní služby
na každý objekt samostatne, ktorý následne podpíše a taktiež bude podpísaný
zodpovedným pracovníkom pre daný objekt
 Jedno vyhotovenie podpísaného originálu protokolu bude tvoriť prílohu faktúry
a jedno vyhotovenie bude odovzdané zodpovednému pracovníkovi za deratizovaný
objekt
Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe zmluvy.
Miesto dodania zákazky: Zoznam objektov sa nachádza v prílohe č.1
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: uchádzač doručí ponuku v písomnej forme, v zapečatenej
obálke v termíne do 04.10.2016 do 09:00 hod. Cenu za celý predmet zákazky uchádzač
uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie v ponuke.

V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za
cenu vrátane DPH. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním predmetu
zákazky(materiál, práca, zber uhynutých hlodavcov a ich zneškodnenie, poradenská služba,
doprava atď)
Pri jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Ponuku uchádzač doručí na adresu MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31,
Žilina (Podateľňa)

7.

8.

9.

Ponuku označí heslom: DERATIZÁCIA- NEOTVÁRAŤ
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na
základe faktúry do 30 dní po jej doručení. Predpokladaná hodnota zákazky : 4 000 EUR s
DPH.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2016 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie
služieb celého predmetu zákazky. V prípade ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú
cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.

23.09.2016

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha č. 1- zoznam objektov
č.2- návrh zmluvy

