Výzva na predkladanie ponúk
Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.

Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:

Žilina Invest, s.r.o.,
Námestie obetí komunizmu č.1,
010 31, Žilina
Ing. Patrik Groma, Ing. Peter Tulinský
36416754
SK28 5600 000 0003 5575 3001

Pozn. Žilina Invest, s.r.o., IČO : 36 416 754
Názov predmetu zákazky: Nákupný faktoring

2.

Opis predmetu zákazky:
- zabezpečenie financovania krátkodobých záväzkov poskytnutých pri dodávkach tovaru a
služieb.
- financovanie krátkodobých záväzkov spravidla bez postihu voči verejnému
obstarávateľovi.
- základom pre vzťah je Zmluva o poskytovaní služieb nákupného faktoringu (faktoringová
zmluva) , ktorá ustanovuje práva a povinnosti oboch strán.
- predpokladanou faktoringovou cenou je cena tvorená faktoringovým poplatkom (zahŕňa
najmä náklady spojené s administratívnym spracovaním žiadosti klienta) a faktoringovou
províziou, pričom verejný obstarávateľ určuje maximálnu výšku celkovej faktoringovej ceny
na 2,5 % z pohľadávky za obdobie 30 dní).
- predmetom zákazky je poskytovanie služby „nákupný faktoring“, t. j. faktoringová
spoločnosť (faktor) prepláca svojmu klientovi faktúry schválených dodávateľov do výšky
príslušného faktoringového limitu, a to maximálne do 200.000,00 EUR s DPH (slovom:
dvestotisíc eur).
- verejný obstarávateľ sa nezaväzuje vyčerpať faktoringový limit finančných záväzkov
200.000,00 EUR s DPH.
- faktúry sa preplácajú do výšky 100% vrátane DPH, preplácanie faktúr, buď v lehote
splatnosti, po lehote splatnosti alebo aj pred ňou.
- faktúry, ktoré má verejný obstarávateľ po lehote splatnosti, budú uhradené do 5 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy sa preplácajú do výšky 100% vrátane DPH.
Poznámka : V zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), § 1 ods. 2 písm. p) zákona o verejnom
obstarávaní sa tento zákon nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo
pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo
iných finančných nástrojov. Uvedené vyhlásenie je realizované z dôvodu transparentnosti procesu.

4.
5.
6.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: hodnota za celú dobu plnenia max. 2,5 % z pohľadávky
so spracovateľským poplatkom za 30 dní (do 19 999 EUR bez DPH), max. cena faktoringu
200 000 EUR.
Typ zmluvy: Faktoringová zmluvu v prílohe.
Miesto dodania zákazky: ako v bode 1
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.

8.

Lehota dodania zákazky/trvanie zmluvy: do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

3.

9.

Forma a lehota predkladania žiadosti o účasť v elektronickej aukcii: písomne. Uchádzač
doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 22. 05. 2017. Forma elektronickej komunikácie:
roman.osika@zilina.sk. Pri zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.

Žiadosť o účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať :
-

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Identifikácia uchádzača - predstavenie spoločnosti,
Určenie kontaktnej osoby pre administráciu ponuky v elektronickej aukcii (telefónne
číslo, elektronickú adresu),
Doklad o oprávnení podnikať,
Registrácia platiteľa DPH (postačuje čestné prehlásenie s uvedením IČ DPH),
Čestné prehlásenie o akceptácií zmluvných podmienok a súhlas s podmienkami
Zmluvy o poskytovaní služieb nákupného faktoringu (príloha).

Lehota viazanosti ponúk: do 6 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzača
v elektronickej aukcii.
Podmienky financovania zákazky: Zmluvné podmienky tvoria prílohu tejto výzvy.
Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
- uchádzač 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, uchádzač musí byť platcom DPH.
Kritérium elektronickej aukcie : Najnižšia celková cena vyjadrená v % (spolu v
percentách / hodnota - maximálna výška celkovej faktoringovej ceny na 2,5 % z pohľadávky
za obdobie 30 dní). Ako úvodná hodnota v elektronickej aukcii bude ustanovená hodnota 2,5
%. Elektronická aukcia sa riadi aukčným poriadkom.
Víťazný uchádzač bude vyhodnotený automatizovaným aukčným systémom ten uchádzač,
ktorý predloží najnižšie percentuálne vyjadrenie v kritériu hodnotenia. Následne
automatizovaný systém elektronickej aukcie zostaví poradie úspešnosti ponúk podľa kritéria
vzostupne. V prípade jednej ponuky sa el. aukcia neuskutoční.
Termín uskutočnenia elektronickej aukcie: Do 5 pracovných dní odo dňa lehoty
predkladania žiadosti o účasť v elektronickej aukcii.
Ďalšie informácie :Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu resp. zrušiť
predmetné verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ, plánuje ukončiť svoju činnosť
s výhľadom na rok 2018 formou likvidácie.
UPOZORNENIE:
Upozorňujeme všetkých účastníkov elektronických aukcií, že pokiaľ budú zámerne znižovať
cenu a následne nato nebudú schopní realizovať zákazku na základe ceny, ktorú si zvolili a
zvíťazili s ňou, túto zákazku získa ďalší uchádzač v poradí. Okrem uvedeného môže takéto
jednanie viesť až k trestnoprávnej zodpovednosti. Preto žiadame všetkých užívateľov, aby si
dôsledne prešli dokumenty, a správne kalkulovali cenu za ktorú sú schopní danú zákazku
ešte realizovať.

V Žiline 02.05.2017

Ing. Patrik Groma
konateľ

Ing. Peter Tulinský
konateľ

