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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov
opatrovateľskej služby“
- 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.:

+421417063109

Kontaktná osoba:

Mgr. Miriam Číková

E-mail:

miriam.cikova@zilina.sk

Tel.:

041/7063212

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie tovaru na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby.
Príloha č.1: Zoznam čistiacich a hygienických potrieb s uvedením množstva podľa jednotlivých zariadení spolu s kontaktnou osobou,
ktorá prevezme tovar.
Zoznam jednotlivých zariadení:
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa , Puškinova 14, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Veľká okružná 82, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 01 Žilina
Denné centrum, Andreja Kmeťa 38, 010 01 Žilina
Denné centrum, Dedinská 1, 010 01 Žilina
Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
Denné centrum, Ovocinárska 33, 010 01 Žilina
Denné centrum, Dlhá 1, 010 09 Žilina

Komunitné centrum, Bratislavská 8216, 010 01Žilina
Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
Opatrovateľská služba
Typ zákazky: Tovary
CPV:

24455000-8 Dezinfekčné prostriedky
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky
39831000-6 Pracie prostriedky

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 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 ktoré 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 dodania tovaru je do 14.12.2020 do jednotlivých zariadení v pracovných dňoch po telefonickom dohovore so zodpovednými
zamestnancami jednotlivých zariadení.
V cene bude zahrnutá doprava za dovoz tovaru do jednotlivých zariadení.
Verejný obstarávateľ definoval presné druhy tovarov za účelom určenia kvalitatívnych a funkčných parametrov dodávaného tovaru.
Verejný obstarávateľ samozrejme povoľuje dodanie ekvivalentných tovarov (výrobkov), avšak tieto musia mať preukázateľné lepšie
alebo rovnaké kvalitatívne a funkčné vlastnosti.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 9 250 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 27.11.2020 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Nákup čistiacich a
hygienických prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denných centier, jedální, komunitného
centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby“. 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

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa , Puškinova 14, 010 01 Žilina Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa Veľká okružná 82, 010 01 Žilina Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina Jedáleň, Lichardova 44, 010 01 Žilina
Denné centrum, Andreja Kmeťa 38, 010 01 Žilina Denné centrum, Dedinská 1, 010 01 Žilina Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1,
010 08 Žilina Denné centrum, Ovocinárska 33, 010 01 Žilina Denné centrum, Dlhá 1, 010 09 Žilina Komunitné centrum, Bratislavská
8216, 010 01Žilina Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina Opatrovateľská služba

12. Obsah ponuky
1/ Návrh na plnenie kritérií
2/Krycí list
3/Tabuľka pre nacenenie- špecifikácia výrobkov (príloha č.1)

13. Doplnujuce informacie
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.

S pozdravom
Janka Hrankaiová
041/7063109
Mesto Žilina, odborný referent VO

