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

Č.s.:

/2020

Žilina 20.05.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Nákup dezinfekčného gélu - 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. Juraj Jaroš

E-mail:

juraj.jaros@zilina.sk

Tel.:

+421907819708

2. Opis predmetu zákazky

- kenzistencia gél, vhodný aj do dávkovačov,
- bezfarebný,
- baktericídny, virusinaktivačný,
- odberné množstvo 50 litrov v mesačných lehotách,
- balenie 5 litrov,
- 10 ks po 5 litrových baleniach mesačne, za celé obdobie 4 mesiacov 40 ks po 5 litrových baleniach
- s dopravou na adresu verejného obstarávateľa,

Typ zákazky: Tovary
CPV:

33741300-9 Dezinfekčné prostriedky na ruky

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
Dodanie tovaru na adresu verejného obstarávateľa do 3 dní odo dňa prevzatia objednávky. Maximálny počet na jednu objednávku 10
ks - 5 litrového balenia. Objednávky budú vystavované v mesiacoch máj - august 2020.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 2 400 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
Miriama Ištvánová
tenders.cz@bbraun.com
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
janoskovam@banchem.sk
BELT SLOVAKIA s.r.o.
Šamorínska 1, 821 06 Bratislava
Ferdinand Limpár
limparf@beltslovakia.sk
EVENT SERVICE, s.r.o.
K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina
Katarína Papučová
papucova@eventservice.sk
Hartmann Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Katerina Krstevska
katerina.krstevska@hartmann.info
Pawel Dariusz Jurkiewicz - INVIS
Prístavná 3386/10, 92101 Piešťany
Pawel Jurkiewicz
info@invis.sk
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Robert Vecel
robert.vecel@pfd.agel.cz
STOMAPRIM s.r.o.
Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica
Margaréta Pribulová
stomaprimeks@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
janoskovam@banchem.sk
Cenová ponuka: 2 160 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
BELT SLOVAKIA s.r.o.
Šamorínska 1, 821 06 Bratislava

Ferdinand Limpár
limparf@beltslovakia.sk
Cenová ponuka: 1 824 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač nesplnil podmienky účasti.
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Robert Vecel
robert.vecel@pfd.agel.cz
Cenová ponuka: 2 097,6 € 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.
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Robert Vecel
robert.vecel@pfd.agel.cz
Cenová ponuka: 2 097,6 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Juraj Jaroš, 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. Juraj Jaroš
+421907819708
Mesto Žilina

