Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 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,
1.
011 31, Žilina
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:
„Služby veterinárnej starostlivosti“

2.

Klinické vyšetrenie
Endoparazitické
ošetrenie
Pipeta na odblšenie
Sérum proti parvoviróze
Injekcia i.m., i.v., i.s.
Otoskopické vyšetrenie
Ošetrenie rany
Odber krvi
Vyšetrenie trusu- rýchlotest
Oftalmologické vyšetrenie
Rektálne vyšetrenie
Eutanázia
Vakcinácia
Čipovanie
Liečivá
Liečivá (tableta)
Cena spolu:

Medikament
(g alebo ml)

Technické vlastnosti

Maximum
(úkon/rok)

Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb veterinárnej starostlivosti
u odchytených túlavých zvierat, predmetom ktorých sú nasledovné veterinárne úkony (viď tabuľka)
Jednotková cena za 1 úkon
Bez DPH

s DPH

úkon
ks
ks
1ml
úkon
úkon
úkon
úkon
úkon
úkon
úkon
úkon
úkon
úkon
1 ml
ks
X

Rozsah predmetu zákazky:
 Poskytovanie veterinárnych služieb/úkonov v Žilinskom útulku do 24 hodín od prevzatia
zvieraťa, vrátane dopravy na miesto plnenia.
 Každý veterinárny úkon vrátane použitia liečiv musí byť odsúhlasený a potvrdený verejným
obstarávateľom (povereným pracovníkom MsÚ) v evidenčnej karte

3.
4.
5.
6.

 Cena za čipovanie v zmysle zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov.
 Cenu za poskytovanie veterinárnych úkonov a cenu použitých liečiv bude úspešný uchádzač
fakturovať verejnému obstarávateľovi 1x mesačne po ukončení kalendárneho mesiaca
 Obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady iba za reálne vykonané práce.
 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 Verejný obstarávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad- faktúru, ktorá neobsahuje všetky
zákonom požadované náležitosti alebo je nesprávny a to v lehote splatnosti
 Podmienkou úhrady faktúry je súhlas verejného obstarávateľa s vykonaním veterinárneho úkonu
a použitia liečiv
 Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti vydaný v zmysle platnej legislatívy (Zák. Č.
39/2007 Z. z.)
 Zabezpečenie zástupu v prípade neprítomnosti.
 Zabezpečenie hospitalizácie v nevyhnutných prípadoch.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy.
Miesto dodania zákazky: V mieste sídla poskytovateľa veterinárnych služieb.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
ponuky. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 a 11 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.

7. Lehota dodania zákazky: 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy .
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke dňa
31.07.2018 do 09.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH za každý úkon. Skutočnosť, že
nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky, vrátane zdravotníckeho materiálu. V prípade, že sa úspešný uchádzač stane počas
realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Uchádzač spolu s ponukou predloží
aj podpísaný návrh zmluvy, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk. Ponuku uchádzač doručí
8.
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 „VETERINÁRNE
SLUŽBY“ - NEOTVÁRAŤ!!!.
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. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2016 je oprávnený poskytovať službu, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 333,33EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 19.07.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: Príloha č. 1 Návrh zmluvy

