Výzva na predkladanie ponúk
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:
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
Igor Choma, primátor
00 321 796
Prima banka Slovensko a.s.
PhDr. Stanislava Rudincová
stanislava.rudincova@zilina.sk; 041/7063110,

1. Verejný obstarávateľ obstaráva pre :
ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO:
00 321 796
V jeho mene konajúci:
JUDr. Jarmila Beszédesová - konateľka
Ing. Stanislav Bořuta - konateľ
IČO:
46 723 994
DIČ:
2023541344
IČ DPH:
SK2023541344
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Žilina,
číslo účtu:
3023834255/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka č.56867/L
(ďalej ako „objednávateľ“)
Predmet zákazky :

2.

Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu, elektroinštalácie
a kanalizácie pre ŽILBYT, s.r.o.
Rozsah poskytovanej služby:
 Opravy a údržba Ústredného vykurovania - STN EN 12170, STN 06 0830
 Opravy a údržba Zdravotechnika – rozvody SV a TÚV – STN 73 6660
 Opravy a údržba Rozvodu zemného plynu – STN EN 1775
 Údržba a opravy tlakových nádob STN 69 0012
 Opravy a údržba VTZ elektroinštalácie vrátane bleskozvodov
 Jednoduché stavebné úpravy pre zabezpečenie výkonu vyššie uvedených servisných
prác
 Zámočnícke práce
 Nástup na výkon havarijného stavu do 90 minút od nahlásenia technikom správcovskej
spoločnosti!
 Havarijná služba nepretržite 24 hodín denne – vždy po nahlásená poruchy.





Úspešný uchádzač bude dodávať všetky služby v bytových a nebytových priestoroch,
spoločných zariadení budov a priľahlých pozemkoch v správe ŽILBYT s.r.o.
Jednotlivé práce bude vykonávať na základe požiadavky technika ŽILBYT s.r.o.
Úspešný uchádzač v zmluve poskytne najmenej dve mobilné telefónne čísla, ktoré
technik správcovskej spoločnosti použije v prípade havárie, alebo neodkladných prác
na daných zariadeniach.
Úspešný uchádzač dodá v prípade nutnosti všetky potrebné náhradné diely vo vlastnej
réžii.




Úspešný uchádzač sa zaväzuje vykonávať všetky objednané práce podľa platných
predpisov BOZP – vyhl. č. 25/1984 Zb.
Každé ukončenie prác zhotoviteľ nahlási technikovi správcovskej spoločnosti
a pracovisko opustí až po vykonaní kontroly a s jeho súhlasom.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo a nahlásenia technikom
ŽILBYT s.r.o.
Miesto dodania zákazky:
4. Objekty v správe ŽILBYT s.r.o.:
Staré mesto - Bratislavská, Sasinkova, 1.Mája, Predmestská, Čulenova, J. Sklenára,
J. Kovalíka, J. Papánka, Kraskova , Horný Val, Kysucká
Vlčince – Karpatská
Solinky – Borová
Hájik – J. Hronca, Korzo, Kempelenova, Petzvalova, Jedlíkova, Rajčianka
Teplička nad Váhom.
Zoznam môže byť v priebehu zmluvného obdobia aktualizovaný technikom ŽILBYT s.r.o.
3.

5.

Rozdelenie predmetu zákazky :
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.

6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky : 07.11.2016 – 31.12.2017

Forma predkladania ponúk:
Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke v lehote do 02.11.2016
do 10:00 hod.
Cenu predmetu obstarávania uchádzač uvedie nasledovne:
Položka 1. Navrhovaná paušálna čiastka za výkon havarijnej služby ............. Eur bez DPH
/mesiac
Položka 2.Náklady za každý konkrétny havarijný a servisný výjazd a to:

8.

Pracovný deň: od 7,00 – 15,30 ............. Eur bez DPH/hodinová zúčtovacia sadzba
Pracovný deň: od 15,30 – 20,00 ............. Eur bez DPH/ hodinová zúčtovacia sadzba
Pracovný deň: od 20,00 – 7,00 ............. Eur bez DPH/ hodinová zúčtovacia sadzba
Deň prac. voľna, pokoja
............. Eur bez DPH/ hodinová zúčtovacia sadzba
(sobota, nedeľa, sviatky)
dopravné náklady podľa lokality
Žilina mesto, Hájik, Vlčince, Kysucká .............Eur bez DPH/paušálna čiastka/1 výjazd
Solinky, Hliny, Pri Rajčianke
.............Eur bez DPH/paušálna čiastka/1 výjazd
Teplička nad Váhom
.............Eur bez DPH/paušálna čiastka/1 výjazd
Cena spolu za položku 2
..............Eur bez DPH
Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie v ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ služby stane počas
realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku uchádzač doručí
poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť heslom
„SERVIS OPRÁV A ÚDRŽBA - ŽILBYT“. Súčasťou ponuky bude podpísaný Návrh Zmluvy
(príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk). Víťaz je povinný doložiť požadované doklady
podľa odst. 10 a 11 danej zmluvy.

Podmienky financovania zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ŽILBYT s.r.o. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavok. Platba bude zrealizovaná na základe čiastkových faktúr a odovzdávajúceho
protokolu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Súčasťou fakturácie je výkazový list použitého
9. materiálu. Preberací protokol potvrdený preberajúcimi technikmi o vykonaní práce na základe
kontroly skutkového stavu realizácie.
Faktúry za náhradné diely schválené technikom správcovskej spoločnosti, ako aj ceny dopravy,
priloží zhotoviteľ k zákazkovému listu, alebo mesačnému výkazu servisných prác technikovi
správcovskej spoločnosti.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 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.
Požadované oprávnenia zhotoviteľa služby:
10.
Všetky oprávnenia potrebné k výkonu servisu VTZ predložia záujemcovia s cenovými
ponukami.
Právne predpisy: Vyhl. 25/1984 Zb.
Vyhl. 508/2009 Z.z
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena spolu za položky 1+2 v EUR bez DPH
Položka 1. Navrhovaná paušálna čiastka za výkon havarijnej služby ............. Eur bez DPH
/mesiac
Položka 2.Náklady za každý konkrétny havarijný a servisný výjazd a to:
Pracovný deň: od 7,00 – 15,30 ............. Eur bez DPH/hodinová zúčtovacia sadzba
Pracovný deň: od 15,30 – 20,00 ............. Eur bez DPH/ hodinová zúčtovacia sadzba
Pracovný deň: od 20,00 – 7,00 ............. Eur bez DPH/ hodinová zúčtovacia sadzba
............. Eur bez DPH/ hodinová zúčtovacia sadzba
11. Deň prac. voľna, pokoja
(sobota, nedeľa, sviatky)
- dopravné náklady
podľa lokality
Žilina mesto, Hájik, Vlčince, Kysucká .............Eur bez DPH/paušálna čiastka/1 výjazd
Solinky, Hliny, Pri Rajčianke
.............Eur bez DPH/paušálna čiastka/1 výjazd
Teplička nad Váhom
.............Eur bez DPH/paušálna čiastka/1 výjazd
Cena spolu za položku 2
..............Eur bez DPH
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena spolu za položky 1+2.............. EUR bez DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 900,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2017.
V Žiline, dňa 21.10.2016

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: Návrh zmluvy

