Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,011 09 , Žilina, IČO:
37808427

Č.s.: 0159/2

/2018

Žilina 19.11.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení Hračky - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48,011 09 , Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Ing. Helena Kučková

E-mail:

Helena.Kuckova@zilinskazupa.sk

Tel.:

415032414

2. Opis predmetu zákazky
Dodanie hračiek ako súčasť vybavenia detských kútikov/detských herní v zdravotníckych
zariadeniach Žilinského samosprávneho kraja.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

37520000-9 Hračky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti
4. Požiadavky na predmet zákazky
Sú uvedené v súbore: "Špecifikácia predmetu obstarávania a požiadavky na plnenie" a v
fotodokumentácii

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 4 117 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí sa zaregistrovali do zákazky

Ing. Vladimír Juríček - PC STEP
Štúrova 1304/28, 02401 Kysucké Nové Mesto
Vladimír Vladimír
step@pcstep.sk
REFAM Group, s. r. o.
Staničná, 924 01 Galanta
Dagmar Melotíková
dagmar.melotikova@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Ing. Vladimír Juríček - PC STEP
Štúrova 1304/28, 02401 Kysucké Nové Mesto
Vladimír Vladimír
step@pcstep.sk
Cenová ponuka: 4 940 € 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.
Ing. Vladimír Juríček - PC STEP
Štúrova 1304/28, 02401 Kysucké Nové Mesto
Vladimír Vladimír
step@pcstep.sk
Cenová ponuka: 4 940 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Komisia
Ing. Helena Kučková , Mgr. Júlia Vráblová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Helena Kučková, 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, Mgr. Júlia Vráblová, 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.
11. Na základe skutočnosti, že táto zákazka bola už 2 krát zadávaná cez IS EKS a ani raz nebola

11. Na základe skutočnosti, že táto zákazka bola už 2 krát zadávaná cez IS EKS a ani raz nebola
predložená ani jedna ponuka, tak v tomto postupe zadávania zákazky bola prijatá ponuka jedného
uchádzača.
Ing. Helena Kučková,
Žilinský samosprávny kraj
415032414
Mgr. Júlia Vráblová,
Žilinský samosprávny kraj
415032414

