Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Výzva na predkladanie ponúk
č.7057/2015-Výst.
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
na poskytnutie služby:

„Zimná údržba“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Lipany
IČO:
00 327 379
DIČ:
2020711572
Sídlo:
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany
Zastúpený:
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Telefón/FAX: 051/4881150/ 051 4881170
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Beáta Figurová Bedlovičová
Telefón:
051 4881173
E-mail:
vystavba@lipany.sk

2.

Zákazka, typ zmluvy: "Zimná údržba“
Zmluva o poskytnutí služby podľa Obchodného zákonníka
Zmluvné podmienky verejného obstarávateľa sú v prílohe č.1 výzvy

3.

Opis a predpokladaný rozsah požadovaných služieb - zákazky
Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb – strojnej zimnej údržby miestnych
komunikácii na území mesta Lipany: odhŕňanie snehu z ciest, parkovísk a chodníkov,
posyp ciest a chodníkov, zabezpečenie 24 hodinovej pohotovosti, a to technicky
a personálne pre dodržanie VZN o čistote mesta Lipany. Celková dĺžka ciest je 12,4 km,
celková dĺžka chodníkov 2,5 km.
Predpokladaný rozsah služieb za zimné obdobie:
Druh služby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odhrnutie snehu na cestách
Odhrnutie snehu s posypom ciest
Posyp ciest , chodníkov
Odhrnutie snehu z chodníkov
Odhŕňanie parkovísk
Posypový materiál ( kamenná drť)
Posypová soľ
Pohotovosť – počet hodín

Merná jednotka

km
km
km
km
hodina
t
kg
hodina

Predpokladaný
počet merných
jednotiek
266
44,0
133,2
22,0
26,5
20,5
1
2 384

4.

Miesto plnenia zákazky: miestne komunikácie na území mesta Lipany

Spôsob určenia ceny
Cena v ponuke bude stanovená v členení:
5.1. Cena za odhrnutie snehu na cestách – jednotková cena za 1 km ( na celom území mesta pri
predpokladanej celkovej dĺžke ciest 12,4 km a celkovej šírke cesty 6,0 km).
5.2. Cena za odhrnutie snehu s posypom ciest ( včítane posypového materiálu)- - jednotková cena za
1km ( na celom území mesta pri predpokladanej celkovej dĺžke 4,5 km po celej šírke cesty 6,0m, na
úsekoch so zvýšeným pozdĺžnym sklonom a na križovatkách – podľa VZN).
5.3. Cena za posyp ciest, chodníkov ( vrátane posypového materiálu) - jednotková cena za 1km ( na
celom území mesta pri predpokladanej celkovej dĺžke ciest 4,5 km po celej šírke cesty 6,0m, na
úsekoch so zvýšeným pozdĺžnym sklonom a a na križovatkách – podľa VZN).
5.4. Cena za odhrnutie snehu z chodníkov - jednotková cena za 1km ( na celom území mesta pri
predpokladanej celkovej dĺžke 2,5 km a šírke od 1,5 do 2,0m chodníka.
5.5. Cena za odhŕňanie parkovísk – hodinová sadzba.
5.6. Dodávka inertného posypového materiálu v tonách za predpokladané množstvo.
5.7. Dodávka posypovej soli v kg, za predpokladané množstvo.
5.8. Cena za 24 hodinovú pohotovosť vrátane sobôt a nedieľ v čase plnenia predmetu
obstarávania – jednotková sadzba za hodinu. Pohotovosť bude fakturovaná v pracovných
dňoch za 16 hodín, v dňoch pracovného voľna, t.j. soboty, nedele a sviatky 24 hodín.
5.

Celková cena bude určená ako súčet cien služieb uvedených v bodoch 5.1.-5.8. za predpokladaný
rozsah uvedený v bode 3 výzvy.
Celková cena bude uvedená v členení:
Cena bez DPH
Sadzba DPH
Cena s DPH
6.

Rozdelenie zákazky na časti: Zákazku nie je možné rozdeliť na časti, požadujeme predložiť
ponuku na celú zákazku.

7.

Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňujeme predloženie variantných
riešení.

8.

Termín trvania zmluvy: november 2015 – apríl 2016 ( 1 zimné obdobie)
Predpokladané termíny začatia a ukončenia služieb v zimnom období 5.11.2015 – 30.4.2016

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Zákazka bude financovaná z
rozpočtu mesta Lipany. Záloha poskytnutá nebude. Cena za plnenie predmetu zákazky bude
hradená na základe mesačných faktúr za skutočne poskytnuté služby.

10.

Podmienky súťaže
Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť minimálne tieto doklady:
1. Zoznam predkladaných dokladov a dokumentov.
2. Kópia dokladu, na základe ktorého je oprávnený poskytovať( napr.
výpis
z obchodného registra, živnostenského registra)
3. Zoznam strojového vybavenia, ktoré má uchádzač na plnenie predmetu zákazky
4. Návrh na plnenie kritéria – návrh ceny ( podľa bodu 3 a 5 – príloha č.3)
5. Návrh zmluvy, v súlade s prílohou č.1 výzvy.

11.

Lehota a miesto predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do: 30.10.2015 do 9,00 hod.

Ponuky uchádzači predkladajú na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. tejto
výzvy, na sekretariáte primátora mesta.
Uchádzač bude predkladať ponuku v uzavretom obale,, na ktorom bude vyznačené
obchodné meno a sídlo uchádzača a heslo: „Zimná údržba“ a „NEOTVÁRAŤ!“
12.

Kritériá na vyhodnotenie poradia ponúk: Najnižšia cena

13.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.11.2015

14.

Predpokladaná hodnota služby: 17 872,- Eur bez DPH

15.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak
predložené ponuky prekročia predpokladanú hodnotu zákazky.

V Lipanoch, 23. 10. 2015

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

Príloha č.1

Návrh
zmluvy o poskytnutí služby
č.obj.: .........................
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

1. Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ služby:
Mesto Lipany, zastúpené Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta
IČO: 327 379
DIČ: 2020711572
Adresa: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany
Bankové spojenie:
IBAN: SK52 5600 0000 0034 1149 4002
Oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa
- vo veciach zmluvy: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
- v technických veciach: Milan Slaminka
1.2. Poskytovateľ služby:
.....................................................................................................................
IČO: .............
DIČ: ..........................
Adresa /sídlo/: .................................................
Bankové spojenie: ...............................č.účtu.:..................................
Oprávnené osoby zastupujúce zhotoviteľa:
- vo veciach zmluvy: .........................., číslo tel. ...............................
- v technických veciach:......................, číslo tel. ...............................
2. Východiskové podklady
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 30.10.2015 predložená na
základe výzvy objednávateľa č.7057/2015-Výst. zo dňa 23.10.2015 na predloženie cenovej
ponuky, pri zadávaní zákazky postupom podľa §9 odst.9 zákona č.25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov na zabezpečenie služieb strojovej zimnej údržby miestnych komunikácií
na území mesta Lipany.
3. Predmet plnenia
3.1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb – vykonávanie zimnej údržby na miestnych
komunikáciách na území mesta Lipany.
3.2. Predmet zmluvy je určený a špecifikovaný ponukou zhotoviteľa na základe požiadaviek
objednávateľa.
4. Termíny poskytovania služby:
4.1. Predpokladaný termín poskytovania služby /začatie - ukončenie/: 5.11.2015 – 30.4.2016
4.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu začatia a ukončenia služieb, podľa
poveternostných podmienok.
4.3. Objednávateľ oznámi poskytovateľovi služby zmenu termínu plnenia zmluvy najneskôr 3 dní
pred požadovaným začatím a ukončením výkonu služieb.

5. Cena služby:
5.1.
Druh služby

Merná
jednotka

Predpokladaný
počet merných
jednotiek
266

Jednotková
cena bez DPH
v€

Celková
cena
v€

Odhrnutie snehu na cestách
km
Odhrnutie snehu s posypom
km
ciest
44,0
Posyp ciest , chodníkov
km
133,2
Odhrnutie snehu z chodníkov
km
22,0
Odhŕňanie parkovísk
hodina
26,5
Posypový materiál ( kamenná
t
drť)
20,5
Posypová soľ
kg
1
Pohotovosť – počet hodín
hodina
2 384
Celková cena: bez DPH
DPH 20%
Celková cena s DPH

5.2. Množstvá uvedené v tabuľke sú predpokladané a pri poskytovaní služby sa môžu meniť.
Jednotkové ceny budú platné po celú dobu trvania zmluvy. Služby budú vykonávané na základe
požiadaviek objednávateľa.
5.3. Pohotovosť bude fakturovaná v pracovných dňoch za 16 hodín, v dňoch pracovného voľna, t.j.
soboty, nedele a sviatky 24 hodín.
6. Platobné podmienky
6.1. Cenu za poskytnuté služby uhradí objednávateľ na základe mesačných faktúr vystavených za
skutočne poskytnuté služby. Objednávateľ potvrdí vecnú správnosť faktúr do 7 dní od
doručenia faktúr.
6.2. Splatnosť faktúry bude 14 dní.
7. Záručná doba, zodpovednosť za vady
7.1. Poskytovateľ služby zodpovedá za kvalitu poskytnutých služieb v rozsahu a termíne podľa
požiadaviek objednávateľa.
8. Podmienky poskytovania služby
8.1. Zimná údržba bude vykonávaná v súlade s VZN o čistote mesta Lipany.
8.2. Objednávka služby sa bude vykonávať telefonicky (p. Slaminka, pracovníci kamerového
systému tel. č. 488 11 55 a mestská polícia).
8.3. Pohotovostná služba poskytovateľa bude zabezpečená na tel. č. .............................
8.4. Množstvo poskytnutých služieb sa bude potvrdzovať na základe súpisov denne vykonaných
prác. Vecnú správnosť potvrdí p. Milan Slaminka.
8.5. Prevzatie miesta vykonávania zimnej údržby s presným určením celkových dĺžok komunikácii
a požadovaných služieb /odhŕňanie snehu alebo odhŕňanie a posyp/ sa vykoná miestnym
meraním a písomným zápisom obidvoma zmluvnými stranami do 6.11.2015.
9. Zmluvné pokuty
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže uložiť poskytovateľovi služby dohodnutú
zmluvnú pokutu do výšky 300,- € za každé zistené nedodržanie VZN o čistote Mesta Lipany
zo dňa 21.3.2013 a poskytovateľ služby túto pokutu na základe faktúry so splatnosťou 14 dní
uhradí.

10. Odstúpenie od zmluvy
10.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka a v prípade hrubého porušenia zmluvy na strane poskytovateľa.
10.2. Za hrubé porušenie zmluvy sa bude považovať meškanie s plnením predmetu zmluvy
v zmysle VZN o čistote mesta o viac ako 2 dni.
11. Záverečné ustanovenia
11.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 2 obdrží
objednávateľ a 2 poskytovateľ služby.
11.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení.

V Lipanoch ....................
Za objednávateľa služby:

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

V ............................................
Za poskytovateľa služby:

Príloha č.2
VZN o čistote mesta Lipany, zo dňa 21.3.2011 čl.10:
Čl.10
Zimná údržba
1. Správa a údržba ciest PSK, ako správca ciest I. a III. tr., vrátane ich prejazdných úsekov
cez mesto Lipany, zabezpečujú zimnú údržbu týchto komunikácii:.
- cesta I. tr. - ul. Sabinovská, Sládkovičova, Nám. sv. Martina pravá strana, časť ul.
Hviezdoslavova
- cesty III. tr. - ul. Krivianska, Moyzesova, Kpt. Nálepku
2. Mesto Lipany, ako vlastník miestnych vozidlových komunikácií, zabezpečuje zimnú
údržbu
na všetkých komunikáciach, okrem komunikácií účelových, zabezpečením ich prejazdnosti
podľa kategórii:
a/ do 4 hodín:
prístup ku poliklinike Komenského ul., komunikácie so zvýšeným sklonom - Jánošíkova,
Odbojárska, Tajovského, Kukučínova, Štúrova,
b/ do 6 hodín:
všetky ostatné miestne vozidlové komunikácie.
3. Mesto Lipany zabezpečuje priechodnosť peších komunikácii ( t.j. odhrnutie snehu na
šírku
radlice mechanizmu) do 06,00 hod. rannej, alebo do 3 hodín po nasnežení na nasledujúcich
komunikáciách:
- železničná stanica,
- Krivianska ul. smer MsÚ, poliklinika ul. Komenského,
- pravá strana Nám. sv. Martina hlavný chodník po hasičskú zbrojnicu,
- ľavá strana Nám. sv. Martina hlavný chodník , Hviezdoslavova po most na ceste I/68,
- Sabinovská ul. a Sládkovičova ul. pravá strana v smere Lipany-Stará Ľubovňa,
- Komenského - Štúrova - chodník nad spojenou školou.
4. Mesto zabezpečuje posyp MK prevažne inertným materiálom na úsekoch so zvýšeným
sklonom komunikácie a na križovatkách. Rovné úseky sa posypujú výnimočne.
5. Mesto zabezpečuje posyp peších komunikácii na námestí prevažne inertným materiálom
pri poľadovici.
6. Kontrolu plnenia povinnosti vyplývajúcich zo zimnej údržby komunikácií vykonávajú
poverení pracovníci Mestského úradu v Lipanoch.
7. Mesto počas zimného obdobia podľa možností svojich kapacít zabezpečuje aj udržiavanie
chodníkov v parkoch a okolo parkov, Jánošíkova - nový cintorín, spojená škola - Štúrova ul.,
od križovatky Tajovského, Hviezdoslavova - ľavý chodník po križovatku Kukučínova
Hviezdoslavova.
8. Primátor mesta v osobitných prípadoch vyhlasuje kalamitný stav, pre ktorý môžu byť
povinnosti podľa tohoto VZN obmedzené alebo inak upravené.
9. Vlastníci obchodných a iných podnikateľských prevádzok sú povinní:
- zabezpečiť schodnosť priľahlej pešej komunikácie včítane prístupového chodníka ku
prevádzke,
- umiestniť na viditeľnom mieste meno priezvisko a adresu osoby zodpovednej za vyčistenie
priľahlej pešej komunikácie včítane prístupového chodníka ku prevádzke.
10. Vlastníci bytových domov sú povinní:
-zabezpečiť najneskôr do 20.00 hod. schodnosť priľahlej pešej komunikácie,
-umiestniť na mieste, viditeľnom alebo prístupnom z komunikácie, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za vyčistenie priľahlej pešej komunikácie.
11. Vlastníci, resp. užívatelia rodinných domov a nehnuteľností (záhrady, stavebné pozemky,
atď.) sú povinní zabezpečiť najneskôr do 20.00 hod. schodnosť priľahlej pešej komunikácie.
12. Zimnú údržbu autobusového nástupišťa a priľahlej účelovej komunikácie zabezpečuje jej
užívateľ, SAD š.p., Prešov.

Príloha č.3
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Uchádzač:.......................................................................................................................................
Názov a sídlo

Druh služby

Merná
jednotka

Predpokladaný
počet merných
jednotiek
266

Jednotková
cena bez DPH
v€

Celková
cena
v€

Odhrnutie snehu na cestách
km
Odhrnutie snehu s posypom
km
ciest
44,0
Posyp ciest , chodníkov
km
133,2
Odhrnutie snehu z chodníkov
km
22,0
Odhŕňanie parkovísk
hodina
26,5
Posypový materiál ( kamenná
t
drť)
20,5
Posypová soľ
kg
1
Pohotovosť – počet hodín
hodina
2 384
Celková cena: bez DPH
DPH 20%
Celková cena s DPH

Štatutárny zástupca:...........................................

............................................................................
Podpis, pečiatka

