Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
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,
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:
„Uskladnenie a rozvoz kompostérov do vybraných mestských častí“
Predmetom zákazky je zabezpečenie uskladnenia a následne rozvozu kompostérov do vybraných
mestských častí mesta Žilina.
Požiadavky na uskladnenie kompostérov:
 objem 125 ks paliet 120 x 80 cm, resp. 120 x 100 cm (pričom 48 paliet sú vrchy a 77 paliet je telo
kompostéra)
 obdobie – 30. 8. 2018 – 30. 11. 2018
 uskladnenie požadujeme v zastrešenej a stráženej hale
2.

Požiadavky na prepravu – rozvoz zo skladu do jednotlivých mestských častí:
 preprava a vyskladnenie/fyzické odovzdanie 1971 (2000) kompostérov obyvateľom mestských
častí: Zádubnie, Zástranie, Vranie, Brodno, Budatín, Považský Chlmec
 Časovo sa bude jednať o prepravu z miesta uskladnenia do miesta určenia 3-4 x do týždňa do
jednotlivých mestských častí, pričom v každej mestskej časti bude stanovených 5 verejne
prístupných a priestorovo vhodných miest, v cene je nakládka a vykládka + 1 x opakovaný
rozvoz, max. 2 x bude verejný obstarávateľ požadovať opakovaný rozvoz na to isté miesto
 Predpokladaný časový harmonogram rozvozu: september – október 2018
 protokol o odovzdaní kompostérov jednotlivým občanom zabezpečí zamestnanec MsÚ v Žiline
Hmotnosť jedného kompostéra: 22 kg, pričom kompostér je v demonte a skladá sa z dvoch častí – vrch
a telo kompostéra,
Človek, ktorý bude prepravovať kompostéry bude aj reálne manipulovať s kompostérmi.

4.
5.
6.
7.

8.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky
Miesto dodania zákazky: Vybrané mestské časti mesta Žilina (Zádubnie, Zástranie, Vranie, Brodno,
Budatín, Považský Chlmec)
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: 30.08.2018 – 30.11.2018
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, ktorej súčasťou bude
podpísaný návrh zmluvy, v zapečatenej obálke v lehote do 28.08.2018 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. 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 „USKLADNENIE A ROZVOZ KOMPOSTÉROV“ - NEOTVÁRAŤ!!!.

„USKLADNENIE A ROZVOZ KOMPOSTÉROV“
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za predmet zákazky, s uvedením výslednej ceny
v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 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, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
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.
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: 31.12.2018
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 21.08.2018

Ing. Igor Choma
primátor

