Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 0417063203,
0917 990 119
Predmet zákazky:
„Dodávka blúzok pre pracovníčky klientskeho centra“
Predmetom zadávania zákazky je dodávka blúzok pre pracovníčky klientskeho centra MsÚ v Žiline
v celkovom počte 138 ks, vo veľkostiach od č. 36 do č. 56. Z toho 74 ks blúzok s krátkym rukávom a 34
ks blúzok s dlhým rukávom. Verejný obstarávateľ požaduje aby blúzky mali princesový strih s členiacimi
švami, košeľový golier, rozparky na bokoch, krátky rukáv. V prípade blúzok s dlhým rukávom, verejný
obstarávateľ požaduje manžety na rukávoch v dĺžke 10 cm.
Minimálne požiadavky na materiál:
Látka bielej farby, zloženie: od 80% do 90% bavlna, od 10% do 16% elastén, od 0% do 10% polyamid.
Látka nesmie byť priesvitná.
Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač spolu s cenovou ponukou predložil údaje o zložení
použitého materiálu a vzorku látky.
Veľkosť
Počet ks dlhý rukáv
Počet kusov krátky rukáv
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Kód CPV: 18332000-5 Košele
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky a následnej fakturácie.
4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
5.
ponuky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 30 od doručenia objednávky.

Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
dňa 06.06.2014 do 09.00 hod. Uchádzač uvedie cenu v EUR bez DPH aj s DPH za 1 ks a cenu v EUR
bez DPH aj s DPH za 138 ks. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v
ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, vrátane
dopravy. V Prípade, že sa dodávateľ sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za
8. cenu vrátane DPH.
Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Ponuku označí heslom: „Jednoduchá zákazka – KOŠELE - NEOTVÁRAŤ!!!
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený dodávať tovar,
10. poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
§ 28 ods. 1 písm. l) bod 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, uchádzač predloží vzorku a opis zloženia použitej
látky.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
Predpokladaná hodnota zákazky:
12.
4 200,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014.
V Žiline, dňa 27.05.2014

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina

