Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,010 01 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 16.08.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Dovoz vody a zálievka podľa potreby novovysadených stromov na sídlisku Solinky a
novozaložených trvalkových záhonov v meste Žilina - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,010 01 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

PhDr. Stanislava Rudincová

E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

0417063110

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Bolibruchová

E-mail:

lucia.bolibruchova@zilina.sk

Tel.:

+421 41 70 63 124

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je Dovoz vody a zálievka podľa potreby novovysadených stromov na sídlisku Solinky a
novozaložených trvalkových záhonov v meste Žilina
a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 3 Výzvy - Cenník prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
Predmetom tejto Dohody sú nasledujúce činnosti:
Závlaha s dovozom vody a naplnením hydrovaku o objeme 50l na 1 ks dreviny
Závlaha trvalkového záhona 10l na m2
Tieto činnosti budú presne špecifikované v konkrétnej objednávke.
Súčasťou zálievky je aj naplnenie a manipulácia s hydrovakmi.
Poskytovateľ je povinný vykonať závlahu v požadovaný termín od doručenia objednávky elektronickou formou.
Objednávateľ oznámi objednávku Poskytovateľovi aj telefonicky v predstihu najneskôr 10h pred začatím prác.

Prílohy:
Príloha č. 1 - Zmluva o poskytnutí služby
Príloha č. 2 - Mapa novovysadených stromov na Solinkách a novozaložených plôch trvalkovej zelene.
Príloha č. 3 - Cenník prác
Typ zákazky: Služby
CPV:

77211500-7 Údržba stromov
77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch

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 službu, na ktorú 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 službu, na ktorú 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: 3 mesiace Predmet zákazky sa bude realizovať Zmluvou o poskytnutí služby - Rámcovou dohodou.

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
Dadaj garden, s.r.o.
P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
jaroslav dadaj
dadajgarden@gmail.com
EMEL SK s. r. o.
Hviezdoslavova 919/23, 022 01 Čadca
Lukáš Čenták
Emelsksro@gmail.com
INAQ s.r.o.
Makovického 55/3, 010 01 Žilina
Marek Fisera
info@zilinak.sk
JW Logistic s. r. o.
Horný Hričov 120, 013 42 Horný Hričov
Jakub Valko
Jvalko.za@gmail.com
JW Logistic s. r. o.
Horný Hričov 120, 013 42 Horný Hričov
Roman Valko
jwlogistic.za@gmail.com
Martin Šesták
Šebešťanová 177, 01704 Považská Bystrica
Martin Šesták
sestak.mail@gmail.com
Michal Kuba
Trnové, Horná Trnovská 425/91, 01001 Žilina
Michal Kuba
Michal1051989@gmail.com
Ondrej Toman - Výrub a orez
Bratislavská 90/108, 90046 Most pri Bratislave
Ondrej Toman

Ondrej Toman
vyrubaorez@gmail.com
Záhradníctvo HEDERA, s.r.o.
147, 023 33 Povina
Martin Nechala
martin.nechala@zahradnictvo-hedera.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Martin Šesták
Šebešťanová 177, 01704 Považská Bystrica
Martin Šesták
sestak.mail@gmail.com
Cenová ponuka: 84 € 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.
Martin Šesták
Šebešťanová 177, 01704 Považská Bystrica
Martin Šesták
sestak.mail@gmail.com
Cenová ponuka: 84 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Martin Šesták

9. Komisia
Ing. Lucia Bolibruchová , PhDr. Stanislava Rudincová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Lucia Bolibruchová, 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, PhDr. Stanislava Rudincová, 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. Lucia Bolibruchová,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 124
PhDr. Stanislava Rudincová,
Mesto Žilina
+421 41 70 63 124

