Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107,02201 , Čadca, IČO:
31914039

Č.s.:

/2019

Čadca 15.07.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Výroba a dodávka nábytku na mieru - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb Horelica

Ulica:

Horelica 107,02201 , Čadca

IČO:

31914039

Osoba
zodpovedná za
obstarávanie:

Katarína Knežiková

E-mail:

katarinaknezikova@vuczilina.sk

Tel.:

+421905528565

Kontaktná osoba: Katarína Knežiková
E-mail:

katarinaknezikova@vuczilina.sk

Tel.:

905528565

2. Opis predmetu zákazky

Zabezpečenie výroby a dodávky nábytku na mieru pre Centrum sociálnych
služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

39143000-6 Nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti
Popis požiadaviek ceny: Uchádzač bude naceňovať jednotkovú cenu príslušného tvaru predmetu
zákazky. Presná špecifikácia jednotlivých položiek sa nachádza v prílohe č. 2 /Technická
špecifikácia/. Jednotlivé naceňované položky musia presne zodpovedať technickým požiadavkám
stanoveným v prílohe č. 2. Systém automaticky prepočíta celkovú cenu tovarov predmetu

obstarávania a zároveň automaticky zostaví poradie zúčastnených uchádzačov. Uchádzač predloží
svoju ponuku elektronickou formou v EUR vrátane DPH. Zmluvná cena predmetu plnenia musí byť
konečná, vrátane DPH a bude zahŕňať náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia.
Požadujeme, aby dodávaný nábytok bol v zmontovanom stave. Verejný obstarávateľ nebude
akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo
výzve. Popis požiadaviek na spracovanie ponuky: Uchádzač predloží ponuku ocenením všetkých
položiek predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky predmetu zákazky
uvedené vo výzve, bude jeho ponuka vylúčená. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude ocenenie
celkovej ceny zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky, najnižšia cena v EUR s DPH a dodanie
tovaru na miesto určenia v dohodnutom termíne.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Súčasťou súťažných podkladov je presná špecifikácia predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 2
/Technická špecifikácia predmetu zákazky/.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 13 095.56 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Artspect spol. s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
info@artspect.sk
Artspect spol. s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Jozef Šafr
safr@artspect.sk
AUDY s.r.o.
Brno, ČR 63500
..
info.sk@audy.cz
FALCO SLOVAKIA, s.r.o.
Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava
Arpád Palásti
info@falcoslovakia.sk
KLS spol. s.r.o.
Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
Dušan Kasper
obchod1@kls-za.sk
LENCOS-IN s.r.o.

LENCOS-IN s.r.o.
72, 935 03 Bátovce
Slavomír Valach
palieskova@lencosin.sk
Meditech SK, s.r.o.
Okružná 152/50, 022 04 Čadca
Alojz Lajčák
meditech@meditech.sk
REAL INVENT, s.r.o.
Okružná 152/50, 022 04 Čadca
Alojz Lajčák
realinvent@realinvent.sk
VAREZ INTERIER
32, 908 46 Unín
vach@varezinterier.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
KLS spol. s.r.o.
Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
Dušan Kasper
obchod1@kls-za.sk
Cenová ponuka: 13 094,4 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
LENCOS-IN s.r.o.
72, 935 03 Bátovce
Slavomír Valach
palieskova@lencosin.sk
Cenová ponuka: 9 789,1 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Meditech SK, s.r.o.
Okružná 152/50, 022 04 Čadca
Alojz Lajčák
meditech@meditech.sk
Cenová ponuka: 10 280,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
REAL INVENT, s.r.o.

Okružná 152/50, 022 04 Čadca
Alojz Lajčák
realinvent@realinvent.sk
Cenová ponuka: 13 320 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
VAREZ INTERIER
32, 908 46 Unín
vach@varezinterier.sk
Cenová ponuka: 13 700 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Pri overovaní splnenia podmienok bolo zistené, že uchádzač, ktorý nacenil najnižšiu cenu nesplnil
podmienky účasti. V stanovenej lehote nepredložil požadované vzorky a ani neoznámil možný termín
predloženia vzoriek a preto bol vylúčený z verejného obstarávania. Zmluvný vzťah sa uzatvorí s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil za víťazným uchádzačom, resp. s druhým v poradí.
Na základe zistených skutočností bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač:
Meditech SK, s.r.o.
Okružná 152/50, 022 04 Čadca
Alojz Lajčák
meditech@meditech.sk
Cenová ponuka: 10 280,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Katarína Knežiková, 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.

Katarína Knežiková
905528565
Centrum sociálnych služieb Horelica, vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku

