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

Č.s.:

/2020

Žilina 10.11.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Výroba a dodávka 8ks basketbalových konštrukcií (OPAKOVANÁ) - 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. Andrea Trúchla

E-mail:

andrea.truchla@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 109

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Jaroš

E-mail:

juraj.jaros@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 607

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výroba a dodávka vrátane dopravy (bez montáže!!!) 8 ks basketbalových konštrukcií s
kotvením s nasledujúcou špecifikáciou:
Materiál konštrukcie:
Povrchová úprava:
Rozmery hlavného profilu:
Materiál dosky:
Rozmery dosky:
Rozmery obruče:
Rozmery pätiek:
Montáž:

žiarovozinkovaná oceľ
práškovanie, modrá farba
3720x180mm
bezpečnostné sklo
1800x1065mm, hrúbka rámu: 40mm
priemer 450mm, hrúbka: 18mm
320x320mm, hrúbka: 4mm
5 hákov, 100mm nad pätkou, 570mm pod pätkou

Časť A - dodávka 8ks basketbalových konštrukcií - vrchná konštrukcia
Časť B - dodávka kotviaceho systému

V prípade, ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (montážny list), súčasťou ponuky musia byť doklady
kvality (napr. certifikáty, technické listy...) pôvodných a doklady kvality ocenených materiálov a preukazná tabuľka s porovnaním
vlastností. Ponuka bez uvedených dokladov nebude zaradená do vyhodnotenia verejného obstarávania. Ekvivalent nesmie mať iné
technické riešenie (napr. tvar konštrukcie) ako je v PD (montážny list).
Súčasťou predmetu zákazky je dodanie dokumentácie kvality v počte 2ks. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné
náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania užívacieho povolenia.

Príloha č. 1 - montážny list
Príloha č. 2 - návrh kúpnej zmluvy

Schémy basketbalových konštrukcií:

Typ zákazky: Tovary
CPV:

45223210-1 Oceľové konštrukcie

3. Podmienky účasti
1.) § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať služby. 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
Lehota plnenia: časť A - 8ks basketbalových konštrukcií - najneskôr do 30.4.2021 časť B - kotviaci systém - do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy Plnenie predmetu zákazky bude na základe kúpnej zmluvy.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 9 583.33 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BUFOLI, s. r. o.
Krasňany 403, 013 03 Varín
Milan Šimášek
bufoli@bufoli.sk
MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Jozef Kavulek
vystavba@marotrade.eu
SLOVIMM, s.r.o.
Pri štadione 8B, 908 51 Holíč
Rastislav Caletka
slovimm@slovimm.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Jozef Kavulek
vystavba@marotrade.eu
Cenová ponuka: 11 328 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
SLOVIMM, s.r.o.
Pri štadione 8B, 908 51 Holíč
Rastislav Caletka
slovimm@slovimm.sk
Cenová ponuka: 11 424 € 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.
MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Jozef Kavulek
vystavba@marotrade.eu
Cenová ponuka: 11 328 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: MARO, s.r.o.
2: SLOVIMM, s.r.o.

9. Komisia
Ing. Andrea Trúchla, Ing. Juraj Jaroš

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Andrea Trúchla, 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, 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. Andrea Trúchla,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 109
Ing. Juraj Jaroš,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 607

