Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2020

Žilina 27.07.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

PhDr. Stanislava Rudincová

E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

Kontaktná osoba:

Ing. Mgr. Veronika Hreusová

E-mail:

veronika.hreusova@zilina.sk

Tel.:

041 70 63 231

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia ( dezinfekčným prostriedkom – 2%-ným chloranom
sodným) 1100 l zberných nádob na komunálny odpad využívaných fyzickými osobami v bytových domov na území mesta Žilina
a všetkých jeho katastrálnych územiach.
Zoznam stojísk je uvedený v prílohe č. 1.
Predmetom zákazky je vnútorné ( v prípade vyššieho znečistenia opakované vnútorné umývanie) a vonkajšie čistenie a dezinfekcia,
doprava na miesto plnenia ( vrátanie prejazdov na výmenu vody), voda, odvoz a zneškodnenie odpadov a znečistenej vody v zmysle
zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a VZN 16/2018.
Pred vykonaním služieb sa víťazný uchádzaš zaväzuje realizáciou prác predložiť zmluvu na likvidáciu odpadu, ktorú má uzatvorenú 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 č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Zvýšený počet nádob vopred
odsúhlasiť s odberateľom. Po skončení vykonávania služieb prác predložiť doklady o zneškodnení odpadu.
Obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady iba za reálne a kvalitne vykonané práce.
Je potrebné oceniť nasledujúcu tabuľku:
Špecifikácia služby
Vnútorné a vonkajšie ekologické čistenie +
dezinfekcia 1100 l zberných nádob na
zmesový komunálny odpad v počte 1 300
ks so špecifikáciou uvedenou v prílohe č.
1 Zmluva

Typ zákazky: Služby

Cena za 1 ks služby Výsledná suma za 1300 Výsledná suma za 1300 ks v EUR
EUR bez DPH
ks v EUR bez DPH
s DPH

CPV:

63111000-0 Manipulácia s kontajnermi
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

3. Podmienky účasti
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, na ktorú predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený poskytovať službu, na ktorú predkladá ponuku a o zákaze účasti vo
verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky
Lehota plnenia do 30.9.2020

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10 660 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
RLM Group, s. r. o.
Jaseňová 3217/23, 010 07 Žilina
Jozef Tvrdý
rlm.group.sk@gmail.com
SLOVCLEAN a.s.
Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača
Daniela Voľanská
volanska@slovclean.sk
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Miloš Ďurajka
durajka.m@t-t.sk
Tomáš Gondžár
Bernolákova 1452/82, 05971 Ľubica
Tomáš Gondžár
tomasgondzar@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Miloš Ďurajka
durajka.m@t-t.sk
Cenová ponuka: 12 636 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Miloš Ďurajka

Miloš Ďurajka
durajka.m@t-t.sk
Cenová ponuka: 12 636 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: T+T, a.s.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, PhDr. Stanislava Rudincová, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v
podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané
od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ing. Mgr. Veronika Hreusová
041 70 63 231
Mesto Žilina, referát odpadového hospodárstva

