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

Č.s.:

/2019

Žilina 22.10.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Zvukový trenažér a prístroj pre cvičenie konvergencie - 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:

OSIKA ROMAN Mesto Žilina,

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

2. Opis predmetu zákazky

AK-1

Prístroj
pre cvičenie konvergence
AK-1

1 ks

Príslušenstvo - základná, paralelní tyče,
pohonný mechanizmus, otočné koleso

LA-1

Zvukový trenažér LA-1

1 ks

Zdroj - AC Adaptér MODEL: 4W2N 9V/300mA
Spotreba - 0,1 A pri 9V
Rozmery hmotnosť - 260x200x80, 1,5 kg.
Príslušenstvo - základná, sada plechu s obrázky, kábel stylus

Typ zákazky: Tovary
CPV:

33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

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 ktoré 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
1.Verejný obstarávateľ definoval presné druhy tovarov za účelom určenia kvalitatívnych a funkčných parametrov dodávaného tovaru.
Verejný obstarávateľ samozrejme povoľuje dodanie ekvivalentných tovarov (výrobkov), avšak tieto musia mať preukázateľné lepšie
alebo rovnaké kvalitatívne a funkčné vlastnosti. 2.Lehota dodania do 20 dní odo dňa prevzatia objednávky. 3.Záručná doba 24
mesiacov.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 2 160 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
CMI s. r. o.
Ke dvoru 858/27, 160 00 Praha
Petra Killichová
officecz@cmi.sk
CMI spol. s.r.o.,
Mickiewiczova 13, 811 09 Bratislava
Branislav Kriška
officesk@cmi.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
CMI s. r. o.
Ke dvoru 858/27, 160 00 Praha
Petra Killichová
officecz@cmi.sk
Cena bez DPH 2222,00 EUR
Cena s DPH 2 666,00 EUR
CMI spol. s.r.o.,
Mickiewiczova 13, 811 09 Bratislava
Branislav Kriška
officesk@cmi.sk
Cena bez DPH 2154,00 EUR
Cena s DPH 2 584,80 EUR

8. Úspešný uchádzač
CMI spol. s.r.o.,
Mickiewiczova 13, 811 09 Bratislava
Branislav Kriška
officesk@cmi.sk
Cena bez DPH 2154,00 EUR
Cena s DPH 2 584,80 EUR

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing.Osika Roman, 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, Mgr.Richard Hulín, 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, Mgr.Katarína Praženicová, 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
Mgr.Richard Hulín
Mgr.Katarína Praženicová

