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

Č.s.:

/2019

Žilina 12.09.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. - 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:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba: Ing. Jana Dupkalová
E-mail:

jana.dupkalova@zilina.sk

Tel.:

041/7063114

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb a prác na opravu lavičiek na sídlisku Hájik. Počet
135 ks. Jedna lavička sa skladá z dvoch drevených lamiel tvrdého dreva o rozmere 1 800 x 120 x 45
mm, ktoré nemenia svoj tvar a sú vhodné do exteriéru. Oprava spočíva vo výmene poškodených
drevených lamiel vrátane náteru v mahagónovej farbe, vyčistenie a následný náter kovovej
konštrukcie lavičky v základnej a následne vrchnej tmavozelenej syntetickej farbe. Fakturované budú
skutočne odobrané počty opravených lavičiek a drevených lamiel. Vo výslednej cene sú zahrnuté aj
dopravné náklady. Objednávateľ sa nezaväzuje danú službu objednať v plnom rozsahu.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45442180-2 Opakované natieranie a maľovanie
45442190-5 Odstraňovanie náterov
50850000-8 Opravy a údržba nábytku

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 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 dodávať tovar na, ktorý 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 dodávať tovar, na
ktorý 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
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka. Lehota plnenia 30 pracovných dní.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 8 333 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaeszilina.sk
Tomáš Gondžár
Bernolákova 1452/82, 05971 Ľubica
Tomáš Gondžár
tomasgondzar@gmail.com
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Martin Hanuliak
martin.hanuliak@topor.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk

Cenová ponuka: 9 995,4 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
PeHaeS
Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaeszilina.sk
Cenová ponuka: 9 405,72 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Tomáš Gondžár
Bernolákova 1452/82, 05971 Ľubica
Tomáš Gondžár
tomasgondzar@gmail.com
Cenová ponuka: 7 290 € 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.
1.Tomáš Gondžár
Bernolákova 1452/82, 05971 Ľubica
Tomáš Gondžár
tomasgondzar@gmail.com
Cenová ponuka: 7 290 € s DPH za celý predmet zákazky
2.PeHaeS
Štrková 4, 01188 ŽILINA
pehaes@pehaeszilina.sk
Cenová ponuka: 9 405,72 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
3.ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 9 995,4 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Roman Osika, 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, Ing. Peter Rolko, 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. Roman Osika

Ing. Peter Rolko

