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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a
iného materiálu“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

00421417063109

Kontaktná osoba:

Pavol Mestický

E-mail:

pavol.mesticky@zilina.sk

Tel.:

+421 917966776

2. Opis predmetu zákazky
Predmetok zákazky je dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a iního materiálu
potrebného pre jednoduché údržbové práce. Presná definícia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 (tabuľka požadovaných tovarov)
Dodávka farieb, lakov, riedidiel, štetcov a iných maliarskych potrieb špecifikovaných v Prílohe č. 1, časti Farby laky, ktorá zahrňuje
interiérové farby na steny, exteriérové syntetické farby vhodné na nátery stĺpikov dopravných značiek, dopravných a iných zábradlí,
plotov, hydrantov, riedidlá a pod., vodou riediteľné farby vhodné na nátery prvkov detských ihrísk, laky a lazúry vhodné na povrchovú
úpravu drevených častí lavičiek a iného mobiliára, štetce, valčeky, maliarske súpravy, špachtle, kartáče, pásky a iné potreby.
Dodávka čistiacich prostriedkov, kozmetiky a hygienických potrieb špecifikovaných v Prílohe č. 1, časti Čistiace prostriedky, zahŕňa
rozličné čistiace prostriedky na textílie, kožu, kameň, plast, kov, odstraňovače pachov, osobnú hygienu a upratovacie pomôcky ako
handry, či vedrá.
Dodávka pracovných rukavíc, plastových vriec a materiálu, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1, časti Rukavice, vrecia, materiál zahŕňa
jednorazové rukavice, rukavice vhodné na zber odpadkov, na prácu vonku v zimnom období, či ochranné gumené rukavice pre prácu s
čistiacimi prostriedkami. Plastové vrecia musia byť vhodné na zber odpadkov a pevné plastové vrecia vhodné na prevoz posypovej soli
v zime. Materiál musí byť vhodný na výkon jednoduchých pomocných údržbových prác aktivačných pracovníkov.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

18141000-9 Pracovné rukavice

18930000-7 Vrecia a vaky
39224210-3 Maliarske štetce
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - dodávať tovar alebo poskytovať službu. Nepredkladá uchádzač - Zákon o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),
2. § 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 :
Viď opis predmetu zákazky. Jednotlivé dodávky výrobkov budú realizované na základe objednávok (telefonicky, e-mailom alebo
osobne). V urgentných prípadoch musia byť realizované do 3 hodín od objednania. Úspešný uchádzač zabezpečí doručenie výrobkov
na adresu verejného obstarávateľa.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 6 500 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 16.03.2020 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Dodávka farieb, maliarskych
potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a iného materiálu“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke
Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania tovaru
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

12. Obsah ponuky
Ponuka bude obsahovať ocenenú tabuľku (príloha č.1)

13. Doplnujuce informacie

1.Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa
budú podieľať na plnení zmluvy.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení.
5.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v
tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní
v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

S pozdravom
Janka Hrankaiová
041/7063 109
Mesto Žilina, odborný referent VO

