Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 02.03.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a návleky na obuv - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 3350/1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

0417063109

Kontaktná osoba:

Ing. Monika Šullová

E-mail:

monika.sullova@zilina.sk

Tel.:

+421917178059

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru a to jednorazových čiapok, plášťov a návlekov na obuv, ktoré budú slúžiť ako ochrana
pred nakazením vírusu Covid-19.

Jednorazová ochranná čiapka
-použitie v nemocničných zariadeniach, potravinárskom priemysle, kozmetických salónoch.
- priemer cca 53 cm
- vyrobená zo vzdušného netkaného polypropylénu
- priedušnosť a pohodlie pri nosení
- na jednorazové použitie, nesterilná (Elán Gorup)
- s elastickým okrajom

Jednorazová medicínska zástera/plášť
Jednorazová medicínska zástera je zložená z polypropylénu 40g/m2 SMS. Pomáha chrániť odevy a pokožku pred prachom,
chemikáliami, vírusmi a baktériami.
V zhode s príslušnou európskou normou - značene CE
Vlastnosti:
- netkaná textília a polypropylénová vláknina
- uzatvorená chrbtová časť, plášť vzadu viazaný šnúrkou, zapínanie na krku, elastické manžety
Druhy: nesterilní
Veľkosti: univerzálna

Jednorazové návleky na obuv

Návleky na topánky modré 40 x 14 cm (CPE).
- netkaná textília
- 100% polyetylén
- veľkosť UNI
- balené po 100ks

Celkové množstvá tovaru, sú predpokladané, nie sú pre objednávateľa záväzné. Objednávateľ si vyhradzuje právo
nevyčerpať celkový počet kusov alebo finančný objem zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odobrať množstvo :
A/ jednorazová ochranná čiapka min. 2000 ks– max. 5000 ks
B/ jednorazová medicínska zástera/ plášť min. 1000 ks – max. 3000 ks
C/ jednorazové návleky na obuv min. 5000 ks- max. 15000 ks
Dodávky tovaru budú realizované na základe prijatej čiastkovej objednávky od objednávateľa zaslanej e-mailom alebo telefonicky
dodaním objednaného tovaru max. do 5 dní od doručenia čiastkovej objednávky na adresu objednávateľa. Objednávku môže vystaviť
aj iná organizácia, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa alebo organizačná zložka verejného obstarávateľa
bez právnej subjektivity.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy

3. Podmienky účasti
§ 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - dodávať tovar . 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), § 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
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru v originálnom balení. Plnenie predmetu zákazky je do 28.2.2022.
Ostatné požiadavky sa nachádzajú v opise predmetu zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 8 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303, 022 01 Čadca
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk
MTC SLOVAKIA, a.s.
Kuzmányho 940/11, 03101 Liptovský Mikuláš
Tatiana Svítková
tatiana.svitkova@magic.sk
Peter Šesták - KANPEX
Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Peter Šesták
kanpex@kanpex.sk

PharmaComp s.r.o.
Bystrická 901, 966 81 Žarnovica
Ján Oslanec
oslanec@pharmacomp.sk
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.
Bratislavská 121/1297, 911 05 Trenčín
Rastislav Hajek
rhajek@rml.sk
Tamal s. r. o.
M. R. Štefánika 844/57, 010 01 Žilina
Lukáš Čerňava
objednavky.tamal@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303, 022 01 Čadca
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk
Cenová ponuka: 1,3 € 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: 3,24 € 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.
K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303, 022 01 Čadca
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk
Cenová ponuka: 1.30 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: K&M MEDIA s.r.o.
2: Peter Šesták - KANPEX

9. Komisia
Janka Hrankaiová , Ing. Monika Šullová

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, Ing. Monika Šullová, 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
+421917178059
Ing. Monika Šullová,
Mesto Žilina
+421917178059

