INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.

I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 4172232912
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.4.

II.1.5.

II.2.
II.2.1.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky: Tovary
b) Hlavné miesto dodania tovarov : Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
-predmetom zákazky je dodanie dvoch osobných motorových vozidiel. Osobné motorové vozidlá musia byť nové,
nejazdené, v prvotriednej kvalite a so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom. Motorové vozidlá musia spĺňať
všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR a EU, technická spôsobilosť
vozidiel sa požaduje podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-vozidlá musia byť označené v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, §22 a,
-vozidlá musia byť vybavené zvláštnym zvukovým a svetelným výstražným zariadením určeným na motorové vozidlá s
právom prednostnej jazdy v zmysle §40 zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 13 Vyhlášky MNV SR č.
9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené §
18 a § 19 Vyhlášky 464/2009 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení
neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z.z. Výstražné
zariadenie homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC
-vozidlo vzhľadovo bude mať polep podľa vizualizácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34110000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34114200-1
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
2 ks špeciálne upravených osobných motorových vozidiel
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 25 000,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.3.

Druh postupu
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Administratívne informácie
1/2

IV.3.1.

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
5861/2015

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
03.06.2015
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
1
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.
IČO: 35828161
Tuhovská , 83107 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 49294406
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 24 715,8400 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov
Hodnota: 1

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.
VI.4.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Komisia : Ing. Roman Osika, plk. Ing. Milan Šamaj, Janka Hrankaiová, Pri zadávaní zákazky bola použitá elektronická
aukcia.
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 7444-WYT, číslo VVO 67/2015 z 07.04.2015
Dátum odoslania tohto oznámenia
05.06.2015

2/2

