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

Č.s.:

/2021

Žilina 26.04.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Prenájom prenosných toaliet, samostojacích zábran a plotov na podujatia organizované,
alebo spoluorganizované mestom Žilina - 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:

Veronika Tabačková

E-mail:

veronika.tabackova@zilina.sk

Tel.:

+421 905 705 066

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na prenájom prenosných toaliet a ich servis, samostojacích zábran a plotov, ktoré budú
potrebné pri organizovaní alebo spoluorganizovaní kultúrnych podujatí mesta Žilina.
Presná definícia jednotlivých položiek:
Toaleta
Zábrana
Oplotok
Plot
Čistenie

- prenosná toaleta uzatvárateľná, kabínková, náplň, toaletný papier
- samostojaca zábrana, rozmer 2500 x 1095 mm
- samostojace oplotenie, rozmer cca 2500 x 1100 mm, výplň sieť z drôtu
- kovová konštrukcia rozmer 3500 x 2000 mm, výplň kovová sieť, stojace na gumených pätkách, maticové spoje
- vyčistenie prenosnej toalety – výmena náplne, doplnenie toaletného papiera

Doplňujúce informácie:
V cene musí byť zahrnutý potrebný personál na naloženie a vyloženie
V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto podujatia (dovoz aj odvoz)
Podujatia sa konajú v Žiline, maximálne do 10 km od centra mesta
Počty a dátumy uvedené v prílohe č. 1 sú orientačné. Môžu sa počas kalendárneho roku zmeniť. Slúžia na predstavu objemu
objednávok počas kalendárneho roka
Keďže dátumy a tipy podujatí sa môžu v priebehu kalendárneho roku meniť, objednávateľ sa nezaväzuje odobrať objem uvedený
v prílohe č.1
Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohe č.1, (Tabuľka s názvom podujatia, predpokladaným termínom, požadovanou
položkou a množstvom)

Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať službu . Nepredkladá uchádzač - Zákon o niektorých opatreniach na

1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať službu . 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
Plnenie predmetu zákazky bude realizované na základe objednávok po dobu 12 mesiacov.

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
AKS group s.r.o.
Hollého 383/65, 010 01 Žilina
Rastislav Berger
berger@aksgroup.sk
AKS group s.r.o.
Hollého 383/65, 010 01 Žilina
Milan Kašný
kasny@aksgroup.sk
EVENT SERVICE, s.r.o.
K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina
Katarína Papučová
papucova@eventservice.sk
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Martin Kotvas
kotvas@toitoi.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
AKS group s.r.o.
Hollého 383/65, 010 01 Žilina
Milan Kašný
kasny@aksgroup.sk
Cenová ponuka: 6 757,5 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
EVENT SERVICE, s.r.o.
K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina
Katarína Papučová
papucova@eventservice.sk
Cenová ponuka: 5 840,88 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Martin Kotvas
kotvas@toitoi.sk
Cenová ponuka: 4 377,3 € 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.
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Martin Kotvas
kotvas@toitoi.sk
Cenová ponuka: 4 377.30 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: TOI TOI & DIXI, s.r.o.
2: EVENT SERVICE, s.r.o.
3: AKS group s.r.o.

9. Komisia
Janka Hrankaiová , Veronika Tabačková

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, Veronika Tabačková, 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
+421 905 705 066
Veronika Tabačková,
Mesto Žilina
+421 905 705 066

