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:
„Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 - 2023“
Predmetom zákazky je vypracovanie „Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 20192023“. Verejný obstarávateľ požaduje aby Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v súlade s
§ 83 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Požadovaný rozsah komunitného plánu sociálnych služieb:
a) analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode mesta Žilina,
b) analýza požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode mesta
Žilina na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov, foriem sociálnych služieb
a cieľových skupín v územnom obvode mesta Žilina,
c) analýza demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode mesta Žilina,
2.

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode mesta Žilina podľa
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane
kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného
počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode mesta Žilina,
e) časový plán realizácie komunitného plánu s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest
v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu
a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity, tak aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie
dostupnosti pre obyvateľov mesta Žilina, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia
personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok, ktoré vytvára mesto Žilina
a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu,
f) spôsob každoročného vyhodnotenia plnenia komunitného plánu,
g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu.
Komunitný plán musí vychádzať z národných priorít rozvoja sociálnych služieb, strategických
materiálov mesta Žilina a z iných relevantných podkladov.

V zmysle § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa návrh
komunitného plánu sociálnych služieb predkladá na verejnú diskusiu.
Za technickú špecifikáciu predmetu zákazky zodpovedá:
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
Tel.: 041/7063405
e-mail: slavomira.brezovska@zilina.sk

4.
5.
6.
7.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo (príloha č. 1 tejto Výzvy).
Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu, jej súčasťou musí byť podpísaný návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 1). Víťaz je povinný
doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: od 05/2018 do 30.09.2018
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 23.04.2018 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. Obsahom ponuky
bude: a) doklad o tom, že je uchádzač oprávnený poskytovať službu podľa bodu 10. Podmienky účasti
tejto výzvy na predkladanie ponúk;
b) cenová ponuka (návrh na plnenie kritéria);
c) podpísaný návrh zmluvy (príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk);
d) zoznam poskytnutých služieb podľa bodu 10. Podmienky účasti tejto výzvy na predkladanie
ponúk
podpísaný návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 1). 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 „KOMUNITNÝ PLÁN“ - NEOTVÁRAŤ!!!.

8. „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 - 2023“
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za požadovaný službu, s uvedením výslednej ceny
v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

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. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou
čiastkových faktúr, vždy najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

10.

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:

a) doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu, na ktorý predkladá uchádzač ponuku,
b) zoznam poskytnutých služieb rovnakého, resp. obdobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce tri roky odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov.
Minimálna požadovaná úroveň: Zoznam musí obsahovať minimálne 1 poskytnutú službu
rovnakého, resp. obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky odo
dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena 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: 31.12.2018
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 833,00 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 10.04.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha č. 1: Návrh Zmluvy o dielo

