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:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk, 041/7063109
Predmet zákazky:
„Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov “
Predmetom je čistenie 1100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad a 1100 l kontajnerov na vytriedené
zložky komunálneho odpadu využívaných fyzickými osobami v bytových domoch na území mesta Žilina.
Rozsah poskytovanej služby: Vonkajšie a vnútorné ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných
nádob na zmesový komunálny odpad a 1100 l zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho
odpadu v cente mesta, sídliskách a mestských častiach, ktoré sú využívané fyzickými osobami
vykonať v termíne od 1.5.2018-30.6.2018
Vnútorné ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad
v centre mesta a sídliskách využívané fyzickými osobami a to v termíne od 1.9.2018- 30.9.2018
Predmetom zákazky sú:


Kontajnery na zmesový a komunálny odpad o objeme 1 100 l v maximálnom počte 1 500 ks



Kontajnery na triedený komunálny odpad o objeme 1 100 l v maximálnom počte 1 500 ks

podmienky poskytnutia služby sú vymedzené v návrhu zmluvy, ktorú je potrebné preštudovať a
2. Podrobné
podpísať (príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk)
Verejný obstarávateľ poskytne vybratému uchádzačovi zoznam stojísk umiestnených kontajnerov.
(príloha č.2)
Verejný obstarávateľ bude požadovať predmetnú službu na čistenie kontajnerov na základe objednávky.
Ďalšie potrebné zmluvné dojednania


Zabezpečenie vývozu nádob pred realizáciou prác.



Zvýšený počet nádob na stojisku vopred odsúhlasiť z objednávateľom.



Nakladanie s komunálnym odpadom podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a v súlade s VZN 29/2016 o odpadoch na území mesta Žilina



Predloženie zmluvy na likvidáciu odpadu so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje nakladanie s
komunálnym odpadom na území mesta a má na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom
Žilina v súlade s § 81 ods.13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov



Vrátane dopravy na miesto plnenia (vrátane prejazdov na výmenu vody)

4.
5.
6.
7.



Vrátane nákladov na vodu,



Predložiť harmonogram realizácie prác najneskôr 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.



Zahájenie prác do 7 pracovných dní od doručenia objednávky emailom.



Po skončení prác predložiť doklady o zneškodnení odpadu.



Verejný obstarávateľ’ sa zaväzuje uhradiť náklady iba za reálne vykonané práce.

a vyčistenie stojiska

dezinfekciu a náklady na odvoz a zneškodnenie odpadov, znečistenej vody

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy, viď príloha č. 1 Výzvy
Miesto dodania zákazky: Kataster mesta Žilina vrátane prímestských častí.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu, jej súčasťou bude podpísaný návrh Zmluvy o dielo 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: 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 v 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 „ČISTENIE
KONTAJNEROV“ - NEOTVÁRAŤ!!!.
Cenu požaduje verejný obstarávateľ stanoviť v nasledovnej štruktúre:
Por. Názov položky
Č.:

8. 1.
2.

1 100 l kontajner na zmesový komunálny
odpad maximálne 1500 ks
1 100 l kontajner na triedený komunálny
odpad maximálne 1500 ks
Cena spolu:

Cena
v EURO bez
DPH/1 ks

Cena
v EURO
s DPH/ 1
ks

X

X

Cena
v EURO
bez DPH
spolu

Cena
v EURO
s DPH
spolu

Obsah ponuky: 1) cenová ponuka

2) podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č.1)
3) doklad o tom, že je oprávnený uskutočňovať službu na ktoré predkladá
ponuku
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. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou
faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 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
službu, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky 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: 20 000,00 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 11.04.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy:
1. Návrh zmluvy
2. Zoznam stojísk

