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

Č.s.:

/2019

Žilina 10.04.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166) - zápis
z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3, vchod 4,
podlažie 1, v dome č.s. 830 v k.ú. Žilina. Zapísanom na LV č. 166 pre k.ú. Žilna, postavenom na
pozemku parc. č. KN-C 1976/1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníck podiel k pozemku vo výške 4462/63494.

Typ zákazky: Služby
CPV:

71319000-7 Služby znalcov (expertíza)

3. Podmienky účasti
Dodávateľ musí byť zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v príslušnom odbore a
odvetví podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, čo si objednávateľ overí pred vystavením
objednávky. § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu, Nepredkladá uchádzač - overí verejný obstarávateľ.

4. Požiadavky na predmet zákazky

1. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku. 2. Obhliadku na
mieste si dodávateľ zabezpečí sám. Objednávateľ nesprevádza dodávateľa na miesto obhliadky 3.
Vrátane dopravy na miesto plnenia 4. Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti znalcom podľa
vyhlášky č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 170 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
8. Úspešný uchádzač
Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.
Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).

9. Komisia
Iveta Formanková , Stanislava Rudincová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Iveta Formanková, 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, 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.

Iveta Formanková,
Mesto Žilina
0417063110
PhDr. Stanislava Rudincová,
Mesto Žilina
0417063110

