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

Č.s.:

/2019

Žilina 20.11.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov - 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:

PhDr. Stanislava Rudincová

E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

+421417063110

Kontaktná osoba:

Branislav Meško

E-mail:

branislav.mesko@zilina.sk

Tel.:

0417063303

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov.
Plnenie bude realizované a upresnené na základe jednotlivých objednávok.
V cene je zahrnutá aj doprava.
Bližie informácie: Branislav Meško, 0417063303, branislav.mesko@zilina.sk

Prílohy : Zoznam čistiacich a hygienických potrieb s uvedením predpokladaného množstva na obdobie 2 rokov (2020 - 2021).
(Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje objednať celé uvedené množstvo za obdobie 2 rokov).
Typ zákazky: Tovary
CPV:

24455000-8 Dezinfekčné prostriedky

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 podľa jednotlivých objednávok s lehotou plnenia 2 roky (2020, 2021).

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 11 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BELT SLOVAKIA s.r.o.
Šamorínska 1, 821 06 Bratislava
Ferdinand Limpár
peterkopribula@gmail.com
Hartmann Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Katerina Krstevska
katerina.krstevska@hartmann.info
NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 01065 Žilina
Jozef Jedinák
obchod@ndz.sk
Tomáš Makara
Baničova 10, 01015 Žilina
Tomáš Makara
makara.tomas@gmail.com
TOPOR, s.r.o.
1398, 013 06 Terchová
Martin Hanuliak
martin.hanuliak@topor.sk
TSV - Papier Tibor Varga
Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
tsvpapier@tsvpapier.sk
Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o.
Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica
Peter Svagerko
svagerko@svagerko.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 01065 Žilina
Jozef Jedinák
obchod@ndz.sk
Cenová ponuka: 5 713,57 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o.
Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica
Peter Svagerko
svagerko@svagerko.sk
Cenová ponuka: 9 539,84 € 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.
NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 01065 Žilina
Jozef Jedinák
obchod@ndz.sk
Cenová ponuka: 5 713.57 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Komisia
Branislav Meško , Stanislava Rudincová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Branislav Meško, 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.

Branislav Meško,
Mesto Žilina
0417063303
Stanislava Rudincová,
Mesto Žilina
0417063303

