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:
„Deratizácia v budovách, zariadeniach a verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo správe
mesta Žilina“
Predmetom zákazky je vykonanie deratizácie v budovách a zariadeniach vo vlastníctve a správe mesta

Žilina a to v jarných mesiacoch – apríl – máj a jesenných mesiacoch – október – november. Zoznam
budov so špecifikáciou je uvedený v prílohe č.1, nie je pevný a bude sa meniť podľa požiadaviek
objednávateľa. Súčasťou deratizácie je aj deratizácia kanálov a okolia budov podľa požiadaviek
objednávateľa.
Predmetom zákazky je tiež ohnisková deratizácia verejných priestranstiev v prípade vysokého výskytu
hlodavcov počas roka na základe požiadaviek objednávateľa. Zoznam predpokladaných priestorov je
uvedený v prílohe č.1. Ide o priestranstvá vo vlastníctve a správe mesta Žilina, nachádzajúce sa na
sídliskách a v parkoch priamo v meste ako aj v mestských častiach, teda priestranstvách, ktoré využíva
široká verejnosť.
Súčasťou predmetu obstarávania je aj priebežné odstraňovanie kadáverov hlodavcov uhynutých v
dôsledku deratizácie a bezplatne zabezpečenie monitoringu a poradenskej služby pre objednávateľa.
2. Deratizačné služby budú vykonávané v rozsahu a termínoch podľa objednávky. Použitý deratizačný
prípravok – nástraha musí byť ekologická, vodeodolná, na otvorenom priestore selektívne atraktívna pre
hlodavce, aplikovateľná do nôr, ktorý nesmie byť atraktívny pre vtáctvo, mačky, psov a iných necielených
živočíchov. Na verejnom priestranstve musí byť nástraha umiestnená tak, aby neboli ohrozené deti.
Mimoriadne deratizačné zásahy poskytovateľ je povinný zabezpečiť do 24 hodín od doručenia objednávky
e-mailom.
Budovy a zariadenia vo vlastníctve a správe mesta Žilina vrátane kanálov - jarná a jesenná deratizácia v
rozsahu cca 280 000 m²
Verejné priestranstvá vo vlastníctve a správe mesta Žilina v rozsahu cca 50 000 m²
Ďalšie požiadavky:
Verejný obstarávateľ požaduje:


zahájenie prác do 5 pracovných dní od doručenia objednávky, v prípade ohniskovej deratizácie
verejných priestranstiev do 24 hodín od doručenia objednávky –deratizáciu opakovať,



vyhotovenie protokolu o vykonanej deratizácii podpísaný povereným zástupcom za každý objekt
samostatne s uvedením počtu uložených nástrah v objekte či priestranstve,



všetky nástrahy uložiť v nástrahových staničkách a tieto označiť „POZOR NÁSTRAHA“,



úspešný uchádzač zabezpečí informovanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Žiline počas výkonu deratizácie.
Úspešný uchádzač pred podpisom predloží:



rozhodnutie o uvedení prípravku na trh Centrom pre chemické látky a prípravky,



potvrdenie o schválení používania deratizačného prípravku v komunálnej sfére,



osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon deratizácie,



zmluvu s oprávneným subjektom na zabezpečenie likvidácie odpadu vznikajúceho pri deratizácii,

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy (viď príloha č. 2)
4. Miesto dodania zákazky: Územie mesta Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
5. písomnú formu, jej súčasťou bude podpísaný návrh zmluvy Príloha č. 2 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: do 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 26.03.2018 do 09:00 hod. Skutočnosť, že nie
je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto plnenia. 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:
8.
Jednotka Cena bez Cena
DPH/ 1 m² s DPH/ m²
Budovy a zariadenia vo vlastníctve a správe mesta Žilina
vrátane kanálov - jarná a jesenná deratizácia
Verejné priestranstvá vo vlastníctve a správe mesta Žilina

m²

Cena spolu:

m²

m²

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
neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platby budú realizované mesačne bezhotovostným stykom,
9.
úhradou faktúry do 15 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady iba za reálne
vykonané práce.

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 a podpísaný návrh zmluvy Príloha č. 2 .

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za m² deratizácie budov a verejných priestranstiev v euro
s DPH.
11.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho
finančné možnosti.
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 000 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 13.03.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha č. 1 Zoznam budov a verejných priestranstiev
Príloha č. 2 Návrh zmluvy

