Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50,022 01
Čadca , Čadca, IČO: 36145076

Č.s.:

65/485/2018/KM/2.1

Čadca 12.11.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Železničné podvaly pre HLÚŽ - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Kysucké múzeum v Čadci

Ulica:

Moyzesova 50,022 01 Čadca , Čadca

IČO:

36145076

Kontaktná osoba:

Michaela Perďochová

E-mail:

perdochova@kysuckemuzeum.sk

Tel.:

041/4321386

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom je kompletné dodanie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať
Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke.
V prípade predloženia ekvivalentu, uchádzač predloží rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti
výrobkov pri dodržaní plnej funkčnej charakteristiky výrobku.
Uchádzač berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

34947100-8 Podvaly

3. Podmienky účasti
Uchádzač ako súčasť svojej ponuky predloží:
1. Podpísané a naskenované Čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou č. 1 výzvy.
2. Podpísané a naskenované Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky, ktorého vzor je
prílohou č. 2 tejto výzvy.
3. Preukázanie spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky. (Postačuje sken živnostenského
oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra).

4. Požiadavky na predmet zákazky
Špecifikácia zákazky:
Materiál: dubové drevo (dub cérový je zakázaný).
Rozmery (mm): profil 160 x 260 mm, dĺžka 1500 mm
Podvaly musia byť impregnované povolenými impregnačnými olejmi.
Podvaly pred impregnáciou musia mať vlhkosť < 30%.
Podvaly nesmú mať predvŕtané otvory pre podvalové skrutky.
Podvaly majú mať z bočných strán klasickú podvalovú mriežku.
Množstvo: 800 ks
Vrátane dopravy na miesto plnenia Skanzen Vychylovka - Nová Bystrica.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 42.720,- Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
DJ - SYSTEMS, s.r.o.
Rákócziho ul. 233/43, 945 01 Komárno
szskom@stonline.sk
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
METALCOM Čadca, s.r.o.
1133, 023 12 Svrčinovec
Tomáš Mazoch
mazoch@metalcom.sk
VICTORY s.r.o.
Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica
victorysro@victorysro.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 45 888 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

METALCOM Čadca, s.r.o.
1133, 023 12 Svrčinovec
Tomáš Mazoch
mazoch@metalcom.sk
Cenová ponuka: 51 264 € 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.
ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
Cenová ponuka: 45 888 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Michaela Perďochová, 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.
Michaela Perďochová
041/4321386
Kysucké múzeum v Čadci, ekonóm

