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Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Mesto Žilina
IČO: 00321796
Poštová adresa: Námestie obetí komunizmu 1
PSČ: 01131
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
Mobil: +421 917990119
Telefón: +421 417063212
Fax: +421 417231912
E-mail: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Nákup kancelárskych potrieb
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
a)

Stavebné práce

b)

Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina

c)

Služby
NUTS kód:
SK031.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Verejný obstarávateľ realizuje výber dodávateľa kancelárskych
potrieb, ktorých podrobná špecifikácia sa nachádza v časti B 1. Opis
predmetu zákazky. Pri identifikácii konkrétneho typu výrobku, alebo
výrobku konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje
nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30192000-1.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30141100-0, 30141200-1, 30193000-8, 30197000-6,
30199000-0, 39241200-5.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 30000,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. d) až f)
zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa §26 ods.2, resp. ods.3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto
dokladov. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť
doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v
zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky. Čestné
vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je
v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho

sídla; čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom
alebo členmi štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorí sú oprávnený konať v mene uchádzača. Ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní osobné postavenie, predloží každý
člen skupiny osobitne.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky t.j.
2009, 2010, 2011 rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak
odberateľom bol : a( verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, b) iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné
vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Uvedeným spôsobom uchádzač musí preukázať, že v priebehu rokov
2009-2011 zrealizoval aspoň 1 zákazku podobného charakteru ako je
predmet zákazky.
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská
Nie.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.

Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ
20018/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 18. 6. 2012. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 2. 7. 2012. Čas: 09.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 3. 7. 2012. Čas: 10.00 h.
Miesto: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina I. poschodie zasadačka č. 104
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2.

Ďalšie informácie

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
7. 6. 2012

