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

Č.s.: /2019
Žilina 11.04.2019
VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Žilinský samosprávny kraj
Ulica: Komenského 48,011 09 , Žilina
IČO: 37808427
Kontaktná osoba:
Katarína Kasprzyková
E-mail:
Katarina.Kasprzykova@zilinskazupa.sk
Tel.: +421415032318
2. Opis predmetu zákazky
Výroba, dodanie a montáž vnútorného vybavenia - výstavné steny, panely, vitríny. Bližšia
špecifikácie je uvedená v samostatnej prílohe - Opis predmetu zákazky.
Typ zákazky: Tovary
CPV: 39171000-1 Vitríny
3. Podmienky účasti
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti osobného postavenia 1. podľa § 32 ods.1,
písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej „ZoVO“) odkazom na verejne prístupné
webové portály (verejne prístupné informačné systémy verejnej správy), 2. podľa § 32 ods. 1,
písm. f) ZoVO doloženým čestným vyhlásením (ktoré je prílohou súťažných podkladov)
alebo odkazom na zoznam hospodárskych subjektov vedenom UVO. Upozornenie. Podľa §
11 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora (vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, https://rpvs.gov.sk/rpvs/ ) a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
4. Požiadavky na predmet zákazky
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné údaje: Identifikačné údaje uchádzača
(obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové
spojenie, číslo účtu) s predmetom zákazky.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 22 306.61 Eur bez DPH.
6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky

DAVID interier design, spol. s r.o.
Bratislavská cesta 2791/114, 921 01 Piešťany
Kernová Jana
ekonom@davidinterier.sk
in vetro, spol. s r.o.
Sielnická cesta, 962 37 Kováčová
invetro@invetro.sk
KOVAL SYSTEMS a.s.
Krížna 950/10, 018 61 Beluša
Ján Michálek
michalek@kovalsystems.com
Legat Trade, s. r. o.
Husova 819/12, 73301 Karviná
Monika Gattnarová
monika.gattnarova@legattrade.eu
M - mont s.r.o.
Hencovská, 093 02 Hencovce
Martin Jakubko
m-mont@m-mont.sk
7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
in vetro, spol. s r.o.
Sielnická cesta, 962 37 Kováčová
invetro@invetro.sk
Cenová ponuka: 55 886,40 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
KOVAL SYSTEMS a.s.
Krížna 950/10, 018 61 Beluša
Ján Michálek
michalek@kovalsystems.com
Cenová ponuka: 97 440 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
8. Z dôvodu, že obidve predložené ponuky mali vyššiu cenu ako stanovená PHZ verejný
obstarávateľ sa rozhodol neprijať ani jednu ponuku. Verejné obstarávanie sa bude opakovať.
9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Helena Kučková , Katarína Kasprzyková
10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti

Ja, 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, Katarína Kasprzyková, 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.
Helena Kučková,
Žilinský samosprávny kraj
+421415032318
Katarína Kasprzyková,
Žilinský samosprávny kraj
+421415032318

