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

Č.s.:

/2021

Žilina 30.06.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou
(OPAKOVANÁ) - 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:

Ing. Andrea Trúchla

E-mail:

andrea.truchla@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 109

Kontaktná osoba:

Ing. Monika Šullová

E-mail:

monika.sulova@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 204

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka jednorázových trojvrstvových medicínskych rúšok na tvár s gumičkou v počte 50 000 ks.
Ochranné rúško jednorázové chirurgické pre zníženie rizika prenosu infekcie. Netkaná 3-vrstvová textília zaisťuje ochranu užívateľa a
respiračný komfort. V hornej časti rúška je umiestnený tvarovateľný pásik cez nos a líca, zaisťujúci jednoduché prispôsobenie tvaru
tváre. Guľaté a mäkké gumičky, ktoré sú určené k prichyteniu za uši.
- na jednorazové použitie
- veľkosť rúška: univerzálna (175x95mm)
- materiál: netkaná textília, 3 vrstvy
- filtračná účinnosť (BFE) filtračného materiálu je 99%
- neznižuje respiračný komfort

Zákazka sa bude realizovať na základe objednávok.

Prílohy:
Príloha č. 1 - VV
Typ zákazky: Tovary

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 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 poskytovať práce, na ktoré 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 poskytovať práce, na ktoré predkladá ponuku a o

podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený poskytovať práce, 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). § 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 predmetu zákazky: 1 rok

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

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
i-Step communication, s.r.o.
Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Martina Tonhauserová
istep@istep.sk
JAMEL FASHION s.r.o.
Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovo
Jozef Melek
jamel@jamel-fashion.com
K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303, 022 01 Čadca
Roman Kráľ
info@kmmedical.sk
KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369, 958 04 Partizánske
Rudolf Kováčik
korakoplus@gmail.com
Medikocentrum, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Andrea Hrubovčáková
covid@schneider-hcg.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
PROPLUSCO Services spol. s r. o.
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Matej Madar
matej.madar@proplusco.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
i-Step communication, s.r.o.
Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Martina Tonhauserová
istep@istep.sk
Cenová ponuka: 2 100 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
JAMEL FASHION s.r.o.
Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovo
Jozef Melek
jamel@jamel-fashion.com
Cenová ponuka: 1 800 € 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: 2 100 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369, 958 04 Partizánske
Rudolf Kováčik
korakoplus@gmail.com
Cenová ponuka: 2 880 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Medikocentrum, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Andrea Hrubovčáková
covid@schneider-hcg.sk
Cenová ponuka: 5 400 € 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: 3 600 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Tamal s. r. o.
M. R. Štefánika 844/57, 010 01 Žilina
Lukáš Čerňava
objednavky.tamal@gmail.com
Cenová ponuka: 2 982 € 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.
JAMEL FASHION s.r.o.
Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovo
Jozef Melek
jamel@jamel-fashion.com
Cenová ponuka: 1 800 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1. JAMEL FASHION s.r.o.
2. i-Step communication, s.r.o.
2. K&M MEDIA s.r.o.
3. KORAKO plus, s. r. o.
4. Tamal s. r. o.
5. Peter Šesták - KANPEX
6. Medikocentrum, s.r.o.

9. Komisia
Ing. Andrea Trúchla, Ing. Monika Šullová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Andrea Trúchla, 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.

Ing. Andrea Trúchla,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 109
Ing. Monika Šullová,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 204

