Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117ods. 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
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 041/7063110
Predmet zákazky:
„Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat“

2.

4.
5.
6.
7.

8.

Predmetom zákazky je Zabezpečenie zberu, zvozu a zneškodnenia tiel uhynutých živočíchov, kadáverov,
z pozemkov a komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe mesta Žilina.
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie služby zabezpečiť v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorá predovšetkým spočíva v zabezpečení
zberu, prepravy a bezpečného zneškodnenia tiel uhynutých spoločenských a voľne žijúcich zvierat
(kadáverov) na pozemkoch a komunikáciách vo vlastníctve a v správe mesta Žilina.
Zabezpečenie zberu a likvidácie kadáverov na území mesta Žilina verejný obstarávateľ požaduje
v minimálnom rozsahu a to:
a) vykonávanie asanačnej pohotovostnej služby denne aj počas pracovného voľna a sviatkov,
b) zabezpečenie zberu a odvozu kadáverov do 24 hodín od nahlásenia resp. oznámenia
objednávateľom (telefonicky príp. mailom),
c) poskytovanie dočasného uloženia kadáverov,
d) zabezpečenie prevozu a následnej likvidácie kadáverov,
e) vykonávanie dezinfekčnej činnosti následne po vykonaní odstránenia kadáveru.
O každom zrealizovanom zber, odvoze a spracovaní požadujeme vystaviť protokol a vážny lístok. Službu
požadujeme zrealizovať najneskôr do 24 hodín od nahlásenia.
Verejný obstarávateľ predpokladá potrebu zásahov počas platnosti zmluvy (12 mesiacov) v počte cca 120.
Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje odobrať uvedené predpokladané množstvo.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy (viď príloha č. 1)
Miesto dodania zákazky: Územie mesta Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu, jej súčasťou bude podpísaný návrh zmluvy Príloha č. 1 tejto výzvy na predkladanie
ponúk. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: 01.01.2018 – 31.12.2018
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, ktorej súčasťou bude
podpísaný návrh zmluvy, v zapečatenej obálke v lehote do 11.12.2017 do 09:00 hod. Skutočnosť, že nie
je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ 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 „ASANAČNÉ SLUŽBY“ - NEOTVÁRAŤ!!!.
Cenu verejný obstarávateľ požaduje určiť v štruktúre:

Cena bez
DPH

Činnosť:

Cena s
DPH

Zber, odvoz a neškodné odstránenie VŽP v kategórii 1,2,3 paušálna sadzba za 1
zberný list
Zber, odvoz a neškodné odstránenie VŽP v kategórii 1,2,3 za tonu

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu Mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
9. neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platby budú realizované mesačne bezhotovostným stykom,
úhradou faktúry do 15 dní odo dňa jej doručenia.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
10. zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
službu, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, doklad odbornej spôsobilosti vydaný v zmysle platnej
legislatívy (Zák. Č. 39/2007 Z. z.) a podpísaný návrh zmluvy Príloha č. 1 .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena: Paušálna odmena za 1 zberný list v EUR s DPH
11.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho
finančné možnosti.
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.03.2018
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 000 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 27.11.2017

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha č. 1 Návrh zmluvy

