Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
1.
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31, Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00 321796
Prima banka Slovensko a. s.
Janka Hrankaiová
janka.hrankaiova@zilina.sk; 041/7063109,

Predmet zákazky : Vyhotovenie a dodanie blúzok pre zamestnankyne klientskeho
centra
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie blúzok pre pracovníčky klientskeho centra
MsÚ v Žiline v celkovom počte 160 ks, vo veľkostiach od č. 34 do č. 58. Z toho 106 ks
blúzok s krátkym rukávom a 54 ks blúzok s dlhým rukávom. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby blúzky mali mierne zúžený strih s košeľovým golierom a dĺžkou blúzky cca
63 cm.
Minimálne požiadavky na materiál:
Látka bielej farby, nepriesvitná, nekrčivá úprava, zloženie od 98% do 100% bavlna, od 1%
do 2% elastén
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spolu s cenovou ponukou predložil údaje
o zložení použitého materiálu a vzorku látky.
2.

3.
4.
5.

6.

Veľkosť
Počet ks dlhý rukáv
34
1
36
15
38
7
40
5
42
4
44
8
46
1
48
1
50
4
52
3
54
4
58
1
Vzor blúzky je v prílohe č.1- foto

Počet ks krátky rukáv
1
29
11
13
8
14
3
5
8
5
8
1

Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe objednávky a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina,
v lehote do 30 dní od prevzatia objednávky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: uchádzač doručí ponuku v písomnej forme, v zapečatenej
obálke v termíne do 08.09.2016 do 09:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj
s DPH za 1 ks a taktiež za 160 ks (celkom) . Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie
v ponuke. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Pri jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne
nevydávajú.

Ponuku uchádzač doručí na adresu MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31,
Žilina

7.

8.

9.

Ponuku označí heslom: BLÚZKY- NEOTVÁRAŤ
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na
základe faktúry do 30 dní po jej doručení. Predpokladaná hodnota zákazky : 4 000 EUR bez
DPH.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2016 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie
služieb celého predmetu zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade
ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.

23.08.2016

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha č. 1- foto blúzky

