Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina, IČO:
00321796

Č.s.:

/2018

Žilina 21.11.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s
profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019 - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zadávania zákazky je kompletné zabezpečenie novoročného ohňostroja, konaného dňa
1.1.2019 o 18:00 hod
(vrátane inštalácie a obsluhy na miestne plnenia, odpratania použitých obalov
z ohňostroja a vyčistenie priestoru odpalu).
V ohňostroji by mali byť použité rôzne guľové a valcové bomby rôznych kalibrov, útvarov a efektov,
kompakty rôznych útvarov (vlny, vejáre,..) s rôznym počtom rán a efektom, rímske sviece
a výmetníky. Ohňostroj by mal byť zakončený veľkolepými výškovými efektmi. Prípadne obdobné
alternatívy. Farebnosť ohňostroja nie je pevne zadaná.
Termín novoročného ohňostroja: 1.1.2019 o 18:00 hod z budovy Mestského divadla Žilina.
Trvanie novoročného ohňostroja: 6-8 minút.

Minimálne požiadavky na množstvo odpaľovaných rán:
Kompakt 64 rán kaliber 30mm 6 ks
Kompakt 81 rán kaliber 30mm 4 ks
Kompakt 100 rán – vejár kaliber 30mm 1 ks

Kompakt 100 rán – vlna kaliber 30 mm 1 ks
Kompakt 100 rán kaliber 30mm 4 ks
Kompakt 150 rán kaliber 25mm 2 ks
Kompakt 200 rán kaliber 30mm 2 ks
Rímske sviece

3 ks

Guľové a valcové bomby kaliber 75mm 60 ks
Guľové a valcové bomby kaliber 100mm 30 ks
Výmetníky kaliber 50mm 8 ks

Kontakt: Ing. Štefan Vančík, 041/7063319
Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti
Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Podmienkou pre zapojenie do procesu verejného
obstarávania je disponovať osvedčením: Preukaz odpaľovača ohňostrojov.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Lehota dodania zákazky: 1.1.2019
Lehota plnenia: 1.1.2019

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 2,100 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Ing. Petra Masárová - PYROEX
Pod hájom, 01841 Dubnica nad Váhom
Ing. Petra Masárová
pyroex@pyroex.sk
PRIVATEX-PYRO s.r.o.
P.O.Box 88 Lieskovec , 018 41 Dubnica nad Váhom
Ing. Ľubomír Masár
privatexpyro@privatexpyro.sk

PYRA, spol. s r.o.
Vajnorská 103, 831 04 Bratislava
Branislav Podlucký
pyra@pyra.eu

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Ing. Petra Masárová - PYROEX
Pod hájom, 01841 Dubnica nad Váhom

8. Úspešný uchádzač
Ing. Petra Masárová - PYROEX
Pod hájom, 01841 Dubnica nad Váhom
Cena bez DPH 1890,00 Eur, Cena s DPH 2268,00 Eur

9. Komisia
PhDr. Stanislava Rudincová , Štefan Vančík

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.
Ja, Štefan Vančík, 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.

PhDr. Stanislava Rudincová,
Mesto Žilina
00421417063110
Štefan Vančík,
Mesto Žilina
00421417063110

