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

Č.s.:

/2021

Žilina 30.07.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Prvky na detské ihriská - Solinky doplnenie - 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:

Ján Vajda

E-mail:

jan.vajda@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 607

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž prvkov detského ihriska v zmysle Prílohy č. 1 - Špecifikácia prvkov. Ide o tieto prvky
detského ihriska:
detský kolotoč pre deti od 3 – 12 rokov, dodávka a montáž
baby sedák na hojdačku, dodávka a montáž
odstránenie starej železnej konštrukcie - zemeguľa

Všetky práce musia byť realizované podľa platných predpisov a noriem STN v čase realizácie stavby. Pred zahájením výkopových prác
je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., zhotoviteľ si zaistí predmetné
vytýčenie inžinierskych sietí.

Prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia prvkov
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo
Príloha č. 3 - Výkaz Výmer
Typ zákazky: Služby

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
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: 40 dní Predmet zákazky sa bude realizovať Zmluvou o dielo.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 4 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce
Jana Mattová
detskeihriska@centrum.sk
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9, 01001 Žilina
Peter Ganoczy
info@dextrade.sk
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Bednárova 10/16, 907 01 Myjava
Dušan Bučenec
info@floraservisgroup.sk
Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
Mária Weberová
hrtankova@intersystemeu.sk
KUPAS TRADE, s.r.o.
Astrová 16639/ 2/A, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Bohumil Poláček
kupas@kupas.sk
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany
Martin Malast
malast@octago.sk
Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
Tomáš Kyselica
t.kyselica@verimevzabavu.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce
Jana Mattová
detskeihriska@centrum.sk

detskeihriska@centrum.sk
Cenová ponuka: 4 020 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9, 01001 Žilina
Peter Ganoczy
info@dextrade.sk
Cenová ponuka: 4 620 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Bednárova 10/16, 907 01 Myjava
Dušan Bučenec
info@floraservisgroup.sk
Cenová ponuka: 4 329,64 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
Mária Weberová
hrtankova@intersystemeu.sk
Cenová ponuka: 8 360,4 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
Tomáš Kyselica
t.kyselica@verimevzabavu.sk
Cenová ponuka: 3 840 € 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.
Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
Tomáš Kyselica
t.kyselica@verimevzabavu.sk
Cenová ponuka: 3 840 € s DPH za celý predmet zákazky

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1. Veríme v Zábavu, s.r.o.
2. DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
3. FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
4. DEXTRADE Žilina, s.r.o.
5. Intersystem EU s.r.o.

9. Komisia
Ing. Andrea Trúchla, Ján Vajda

Ing. Andrea Trúchla, Ján Vajda

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, Ján Vajda, 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

Ján Vajda,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 607

