Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2020

Žilina 08.06.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Zriadenie elektrickej prípojky karanténneho zariadenia na Kvačalovej ulici v Žiline zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421417063110

Kontaktná osoba:

Miroslav Beňo

E-mail:

miroslav.beno@zilina.sk

Tel.:

+421417063213

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zriadenie elektrickej prípojky k mobilným obytným kontajnerom z miestnej kotolne na Kvačalovej ulici v Žiline.
Prípojka bude napojená z jestvujúceho rozvádzača, v ktorom bude osadené podružné meranie, prúdový chránič a hlavný 32 A istič.
Ďalej bude el.kábel vedený po jestvujúcom kabelovode až k obvodovej stene. Cez stenu bude kábel prechádzať vyvŕtaným otvorom
pr. min. 30 mm. Vo vonkajšom prostredí bude kábel osadený v plastovej chráničke. Na jestvujúcom oplotení bude osadený rozvádzač
s min. 4 zásuvkami 32 A a ističmi. Kontajneri budú napájané nasledovne: sanitárny 2 x samostatne, kancelária 2ks + 3 ks samostatne,
t.j. celkom 4 ks samostatných káblov. Súčasťou zákazky bude Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.
Rozsah prác je podrobne špecifikivaný vo Výkaze, Výmer (Príloha č. 1).
Typ zákazky: Stavebné práce

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
Požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v opise predmetu zákazky a vo Výkaze, Výmer (Príloha č. 1). Lehota na odovzdanie
diela je do 6 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 2 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ELEKTRA SLOVENSKO a.s.
Kukučínova 56, 831 02 Bratislava
František Trojan
elektra@nextra.sk
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Račianska 162, 831 54 Bratislava
Marián Borodáč
elzaza@elza.sk
ENERGA s.r.o.
Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina
energa@energaza.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ELEKTRA SLOVENSKO a.s.
Kukučínova 56, 831 02 Bratislava
František Trojan
elektra@nextra.sk
Cenová ponuka: 2 425 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Račianska 162, 831 54 Bratislava
Marián Borodáč
elzaza@elza.sk
Cenová ponuka: 2 315,52 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ENERGA s.r.o.
Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina
energa@energaza.sk
Cenová ponuka: 2 500,55 € 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.
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Račianska 162, 831 54 Bratislava
Marián Borodáč
elzaza@elza.sk
Cenová ponuka: 2 315.52 € s DPH za celý predmet zákazky
Poradie uchádzačov:
1. ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.

cena za predmet zákazky 2 315,52 EUR s DPH

2. ELEKTRA SLOVENSKO a.s.

cena za predmet zákazky 2 425,00 EUR s DPH

3. ENERGA s.r.o.

cena za predmet zákazky 2 500,55 EUR s DPH

9. Komisia
Mgr. Katarína Zahradníková , Miroslav Beňo

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Mgr. Katarína Zahradníková, 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, Miroslav Beňo, 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.

Mgr. Katarína Zahradníková,
Mesto Žilina
+421417063213
Miroslav Beňo,
Mesto Žilina
+421417063213

