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

Č.s.:

/2020

Žilina 02.12.2020

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 - 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:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

+421417063109

Kontaktná osoba:

Mgr. Miriam Číková

E-mail:
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. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Zuzana Lešták Gregová
gregovaz@banchem.sk
NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 010 65 Žilina
Jozef Jedinák
obchod@ndz.sk
PEDRO PLUS, s.r.o.
Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves
Vladimír Štencel
pedrodruzstvo@stonline.sk
Peter Šesták - KANPEX
Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Peter Šesták
kanpex@kanpex.sk
VALIN s.r.o.
Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina
Iveta Zuščáková Ing.
valin@valin.sk
Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o.
Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica
Peter Svagerko
svagerko@svagerko.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií

NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 010 65 Žilina
Jozef Jedinák
obchod@ndz.sk
Cenová ponuka: 7 763,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Peter Šesták - KANPEX
Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Peter Šesták
kanpex@kanpex.sk
Cenová ponuka: 7 978,22 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o.
Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica
Peter Svagerko
svagerko@svagerko.sk
Cenová ponuka: 8 177,52 € 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.
NDŽ s.r.o.,
Košická 2, 010 65 Žilina
Jozef Jedinák
obchod@ndz.sk
Cenová ponuka: 7 763.60 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: NDŽ s.r.o.,
2: Peter Šesták - KANPEX
3: Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o.

9. Komisia
Janka Hrankaiová , Mgr. Miriam Číková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Janka Hrankaiová, 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, Mgr. Miriam Číková , 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.

Janka Hrankaiová,
Mesto Žilina
041/7063212
Mgr. Miriam Číková ,

Mesto Žilina
041/7063212

