Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Žilina Invest, s.r.o.,
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu č.1,
010 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Ing. Patrik Groma, Ing. Peter Tulinský
IČO:
36416754
Bankové spojenie:
SK28 5600 000 0003 5575 3001
Predmet zákazky: Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
Predmetom zákazky je periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie v dĺžke 12 km
v katastri obcí Teplička nad Váhom, Gbeľany, Mojš – extravilán obcí. V cene uchádzač
zahrnie všetky svoje náklady.
- počet kontrolovaných šácht a poklopov - 323.
- cyklus kontroly: raz týždenne
Úspešný uchádzač preukáže výkon činnosti, správou z periodickej kontroly , ktorá pozostáva:
a) z fotodokumentácie z každého poklopu s identifikáciou umiestnenia,
b) popisu nedostatkov a závad v textovej časti,

2.
- trvanie kontraktu – od 01.11.2017 do 31. 12. 2018 alebo do vyčerpania zmluvného limitu vo
výške 19.900,- € bez DPH alebo do doby prevodu diela (predmetu zákazky) novému
správcovi, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje vyčerpať celú sumu predpokladanej
hodnoty zákazky.
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe
daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služby. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok, ani zálohovú platbu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vypovedať
objednávku uchádzača bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť nasledujúci mesiac po doručení výpovede poskytovateľovi

6.

Predpokladaná hodnota zákazky : 19 900 EUR bez DPH
Typ zmluvy: Objednávka
Miesto dodania zákazky: Teplička nad Váhom, Gbeľany, Mojš – extravilán obcí.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
formou písomnej alebo mailovej ponuky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.

7.

Lehota dodania zákazky: do 31.12.2018
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Forma predkladania ponúk: písomne alebo mailom. Uchádzač doručí svoju ponuku do
24. 10. 2017 do 13.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH a s DPH. Ponuky je
možné doručiť aj formou elektronickej komunikácie na adresu : roman.osika@zilina.sk. Pri
zákazke podľa § 117 sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Termín
splatnosti faktúry do 30 dní.
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,
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za jednu periodickú kontrolu v EUR
bez DPH.V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej
ponuke. Víťazný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu
v kritériu hodnotenia. Následne verejný obstarávateľ zostaví poradie úspešnosti ponúk podľa
kritéria vzostupne.
-

11.

V Žiline 16.10.2017

Ing. Patrik Groma
konateľ

Ing. Peter Tulinský
konateľ

