Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8,010 08 , Žilina, IČO: 46931317

Č.s.:

/2019

Žilina 12.12.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Nákup – bazénová chémia / pH plus, pH mínus/. - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

Ulica:

Vysokoškolákov 1765/8,010 08 , Žilina

IČO:

46931317

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Ing. Jaroslav Koválik

E-mail:

jkovalik@plavarenzilina.sk

Tel.:

+421908928181

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup bazénovej chémie s dopravou do sídla verejného obstarávateľa.
1. pH plus – tekutý koncentrát /na chemickú úpravu vody/ - 60 l barel
2. pH mínus – tekutý koncentrát / na chemickú úpravu vody/ - 60 l barel
700 - 800 l za približne za 2 mesiace
Nepripúšťa sa možnosť dodania ekvivalentného výrobku, nakoľko sa jedná o pracovisko s vysokým nárokom na chemickú úpravu
vody.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

24962000-5 Chemikálie na úpravu vody

3. Podmienky účasti
§ 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 a poskytovať službu na predmet, 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 a poskytovať službu, na predmet
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
Lehota plnenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky / 24 mesiacov. Plnenie bude ukončené v čase ktorý míľnik bude
naplnený skôr. Dodanie do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 15 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BAZCHEM s.r.o.
Dlhá, 949 01 Nitra
frantisek.husek@gmail.com
GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o.
Moyzesova, 957 01 Bánovce nad Bebravou
office@gzs.sk
Kadaň s.r.o.
, 951 02 Pohranice
kadan@kadan.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Ponuka nebola doručená

8. Úspešný uchádzač
-

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. Jaroslav Koválik, 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. Jaroslav Koválik

Ing. Roman Osika

