Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
1. Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 0417063203,
0917 990 1119
Verejný obstarávateľ obstaráva pre:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:

Žilbyt s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
Ing. Stanislav Bořuta a JUDr. Jarmila Bezszédesová
OR Žilina odd. Sro vl. 56867/L

Predmet zákazky:
„Zimná údržba objektov v správe správcovskej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., ŽILINA“
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie údržby a schodnosti chodníkov, vstupov do domov
vrátane schodov k bytovým domom, prístreškov nad vstupom do bytového domu, v areáloch pohrebísk a
parkovísk dodávateľským spôsobom a adekvátnou technikou. Plán rozsahu údržby je uvedený v prílohe
1.- 6., ako aj fotodokumentácii.
Práce sa budú realizovať na základe poveternostných podmienok v meste Žilina od 15.11.2017 do
15.03.2018 (termín realizácie).
Požadovaný rozsah komplexnej starostlivosti:
1.
Práce a služby spojené so zimnou údržbou v rámci mesačnej paušálnej platby
Práce a služby v rámci paušálnej platby:
1.
Práce na udržiavaní schodnosti prístupových ciest, chodníkov, schodísk, prístreškov a parkovísk v
zimnom období .
2.
Úkony na základe realizácie činnosti :
1.
Vykonávať strojové odhŕňanie snehu z chodníkov a parkovacích plôch.
2.
Vykonávať posyp chodníkov.
3.
Vykonávať čistenie schodov od snehu a ľadu s ich posypom.
4.
Vykonávať odstraňovanie snehu z prístreškov, zbavenie cencúľov zo striešok.
5.
Hrnutie a odvoz snehu, pre zabezpečenie bezpečného pohybu po chodníkoch.,
6.
Ručné dočistenie chodníkov od snehu a ľadu.
7.
Pohotovostná služba 24 / 7.
8.
Dodávka posypového materiálu pre domovníkov v určených bytových domoch.
9.
Posezónne vyčistenie komunikácie
Popis činností v rámci paušálnej platby:
Zabezpečenie schodnosti ciest, chodníkov, parkovacích plôch v zimnom období s využitím posypov
podľa prílohy č.1.-6.
Cenu predmetu obstarávania predkladateľ uvedie paušálne na predmet zákazky za mesiac a to cenu bez
DPH a s DPH .

3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Poistnej zmluvy.
Miesto dodania zákazky: Miesto plnenia je presne špecifikované v prílohe č.1 až č. 6, predstavuje
4. grafický nákres budov a zoznam ulíc domov, chodníkov, schodísk, striešok, parkovísk o ktorých sa bude
dodávateľ komplexne starať.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať písomnú formu, jej súčasťou bude
5. podpísaný návrh Zmluvy o dielo Príloha č. 7 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Víťaz je povinný
doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: od 15.11.2017 do 15.03.2018
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 13.11.2017 do 09:00 hod. Cenu uchádzač uvedie paušálne na predmet zákazky za 1 mesiac
v EUR bez DPH aj s DPH, zároveň uchádzač rozpíše náklady s ktorými kalkuloval, t. j. náklady za
čistenie od snehu/ladu za 1 m2 výkonu práce, 1 moto/hodinu práce stroja, 1 kg posypového materiálu.
8.
Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady
spojené s dodaním predmetu zákazky. Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský
úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku označí heslom „ZIMNÁ ÚDRŽBA ŽILBYT“ – N E O T V Á R A Ť!!!!!!
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu spoločnosti Žilbyt s.r.o.. Verejný
obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe faktúry
do 30 dní po jej doručení, súčasťou ktorej bude vvýkazový list použitého materiálu, ppreberací protokol
9. potvrdený preberajúcimi technikmi o vykonaní práce na základe kontroly skutkového stavu realizácie
čistenia od snehu, námrazy, vývozu spolu s posypom.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
10.
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. Pred
podpisom zmluvy uchádzač predloží doklad o tom, že má uzavreté poistné krytie možných škôd
vzniknutým následkom nedostatočnej činnosti, alebo škôd spôsobené jeho zamestnancami .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia paušálna cena /1 mesiac za poskytnutie služby v EUR
11.
bez DPH.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 37 500,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.03.2018.
V Žiline, dňa 26.10.2017

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: Príloha č. 1 Špecifikácia zimnej údržby - Pohrebiská
Príloha č. 2 Špecifikácia zimnej údržby – Parkovisko colnica
Príloha č. 3 Špecifikácia zimnej údržby - Chodníky
Príloha č. 4 Špecifikácia zimnej údržby – Parkovisko Horný Val
Príloha č. 5 Špecifikácia zimnej údržby – Parkovisko Lesník
Príloha č. 6 Špecifikácia zimnej údržby – Parkovisko MsÚ Žilina
Príloha č. 7 Návrh Zmluvy

