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

Č.s.:

/2018

Žilina 23.11.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre
zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného
stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby - 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 zákazky je Nákup čiastiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí,
denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov
opatrovateľskej služby.
Dodanie tovaru sa požaduje do jednotlivých zariadení v pracovných dňoch po telefonickom dohovore
so zodpovedným zamestnancom jednotlivých zariadení.
Presná definácia predmetu zákazky je v prílohe - zoznam jednotlivých druhov tovarov podľa
jednotlivých zariadení.
Dodávku - rozvoz tovaru objednaného na základe zmluvy, bude potrebné doručiť do jednotlivých
zariadení podľa zoznamu jednotlivých zariadení, kde bude uvedený konkrétny počet uvedených
tovarov na príslušné zariadenia spolu s adresou a kontaktnou osobou. Doprava je v cene. Ekvivalent
sa nepripúšťa.
Typ zákazky: Tovary

3. Podmienky účasti
Oprávnenie podnikať v predmete zákazky.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Cenová ponuka

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 5,028 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 01065 Žilina
Jozef Jedinák
obchod@ndz.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 01065 Žilina

8. Úspešný uchádzač
NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 01065 Žilina
Cena bez DPH 2 476,025
Cena s DPH 2 971,23

9. Komisia
Mgr. Miriam Číková , PhDr. Stanislava Rudincová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Mgr. Miriam Číková , 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, 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.

Mgr. Miriam Číková ,
Mesto Žilina

00421417063110
PhDr. Stanislava Rudincová,
Mesto Žilina
00421417063110

