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

Č.s.:

/2021

Žilina 24.03.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Jednorazové overaly a ochranné štíty - 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 zákazka je dodanie tovaru a to jednorazových overalov a štítov, ktoré slúžia proti pôvodcom nákazy na ochranu pokožky a
používateľov pred možným kontaktom s biologickými látkami a vírusmi.
1. Ochranný overal s podlepenými švami a kapucňou - počet :min. 5000 ks, max. 20000 ks
Tecnické vlastnosti overalu:
Celotelová kombinéza s elastickou 2 dielnou kapucňou
Typ-4B, 5B, 6B
Kategória- 3
Farba- biela
Zapínanie-na zips prekrytý lištou so samolepiacou príklopkou,obojstraný, lišta na vrchnej strane zipsu doplnená o ďalší kryt,
rovnako s možnosťou vytesnenia spoja samolepiacim materiálom
Materiál-100% polyetylén, polypropylén, netkaná textília, antistatický, bez obsahu latexu a silikónu s odporom uzemnenia
menším ako 10 Ω
Švy posilnené textíliou s vysokou odolnosťou
kapucňa, konce nôh, rukávy a pás vybavené elastickým prúžkom, kapucňa zložená z 2 častí, navyše 6 cm manžeta na konci
rukávov
Normy: EN 14126:2003 – ochrana užívateľa proti mikrobiologickým infekčným časticiam
EN14605:2005 + A1:2009 (Typ 4B) – ochrana proti postriekaniu kvapalinami
EN ISO 13034:2005+A1:2009 (Typ 6)-ochrana proti tekutým a pevným časticiam
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)-ochrana proti pevným časticiam
EN ISO 1149-5:2008-antistatický, odpor uzemnenia musí byť menší ako 10 Ω podľa normy
EN 1073-2:2002 (TIL class2)- nominálny faktor 5, ochrana proti rádioaktívnej kontaminácii

2. Ochranný štít na tvár- počet: min. 1000 ks, max.2000 ks
Slúži na ochranu celej tváre pre možným infekčným ochorením. Oblé vyhotovenie ochráni všetky citlivé časti tváre, akými sú oči, nos či
ústa. Súčasťou je možnosť prispôsobenia si veľkosti tak, aby sedel čo najlepšie a poskytoval tak dostatočnú prevenciu voči riziku. Musí
byť odolný voči dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu a teda vhodný na opakované použitie.

Technické parametre ochranného štítu:
Sada bude obsahovať polykrabonátový zorník a držiak na hlavu
Materiál: Držiak zorníka -HDPE, Hlavový postroj- LDPE, Zorník -Polykarbonát
Rozmer zorníka 39 x 20 cm
Certifikát EN 166 1BT/3BT. 260g
Zorník po obvode spevnený plastovou výstuhou, zdrsnenou v mieste úchopu
4 symetrické a jeden asymetrický otvor pre fixáciu na držiak
Ochranná fólia na obidvoch stranách zorníka proti poškodeniu pri manipulácií a transporte
Držiak zložený z 2 vzájomne prepojených častí
Hlavový postroj vybavený vymeniteľným potným pásom v prednej časti, v zadnej časti možnosť rýchleho a jednoduchého
nastavenia veľkosti
obvodu hlavy pomocou systému ROTOR
Hlavový postroj vystlaný penovým EVA materiálom pre vyšší komfort užívateľa, vrchná časť hlavového postroja nastaviteľná
pomocou systému západiek
Upevnenie postroja na držiak štítu pomocou kĺbov s nastaviteľným odporom, možnosť nastavenia vzdialenosti štítu od tváre
užívateľa v 3 rôznych pozíciách
Celkové množstvá tovaru, sú predpokladané, nie sú pre objednávateľa záväzné. Objednávateľ si vyhradzuje právo
nevyčerpať celkový počet kusov tovaru alebo finančný objem zákazky.
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 v pracovných dňoch od 7.00
do 15.00 hod. 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:

33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

3. Podmienky účasti
1. § 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), 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 zákazky je do 31.12.2021

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 35 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
a-max oopp, s.r.o.
Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Sylvia Radčenko
oopp@a-max.sk
FOOD DELIVERY s.r.o.
Popradská 82, 040 11 Košice - mestská časť Západ
František Sivčo

info.supplier.international@gmail.com
K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303, 022 01 Čadca
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk
Peter Šesták - KANPEX
Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Peter Šesták
kanpex@kanpex.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
a-max oopp, s.r.o.
Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Sylvia Radčenko
oopp@a-max.sk
Cenová ponuka: 40 560 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
FOOD DELIVERY s.r.o.
Popradská 82, 040 11 Košice - mestská časť Západ
František Sivčo
info.supplier.international@gmail.com
Cenová ponuka: 34 200 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303, 022 01 Čadca
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk
Cenová ponuka: 32 400 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ oslovil uchádzača o doručenie vzoriek ochranných overalov a štítov. Posúdením dodanej vzorky ochranného štítu
na tvár, verejný obstarávateľ skonštatoval, že nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk,
preto ponuku K&M MEDIA s.r.o. vylúčil z procesu vyhodnocovania
Peter Šesták - KANPEX
Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Peter Šesták
kanpex@kanpex.sk
Cenová ponuka: 37 260 € 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.
Peter Šesták - KANPEX
Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto

Peter Šesták
kanpex@kanpex.sk
Cenová ponuka: 11.77 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: FOOD DELIVERY s.r.o.
2: Peter Šesták - KANPEX
3: a-max oopp, s.r.o.
K&M MEDIA s.r.o.- nezaradený do vyhodnotenia pre nesplnenú technickú špecifíkáciu ochranného štítu.

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

