Výzva na predkladanie ponúk –zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 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,
1.
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk, 041/7063109
Predmet zákazky:
„Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre zamestnancov. “
Predmetom zákazky je nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre zamestnancov v pracovných
pozíciách:
– zdravotnícki zamestnanci - detské sestry, kuchárky, upratovačky,
– zamestnancov opatrovateľskej služby.
2.

Pracovné oblečenie a pracovnú obuv je potrebné dodať podľa veľkosti na základe odskúšania
u zamestnancov.
Rozsah predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v zozname, ktorý tvorí súčasť výzvy
na predkladanie ponúk (viď Príloha č. 1).
Dodanie objednaného tovaru na základe objednávky bude potrebné realizovať do jednotlivých zariadení
podľa priloženého zoznamu, kde je uvedený konkrétny počet uvedených tovarov na príslušné
zariadenia spolu s adresou a kontaktnou osobou.
Všetky osobné ochranné prostriedky musia byť certifikované.
Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Číková, 041/7063407

3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
Miesto dodania zákazky: Detské jasle - Puškinova 14, Detské jasle – Veľká Okružná 82, Jedáleň –
4.
nám. J. Borodáča 82, Jedáleň – Lichardova 44, Zamestnanci opatrovateľskej služby, Žilina
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: do 14. 12. 2018.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 28. 11. 2018 do 09.00 hod. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie
obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina. Na obálke je potrebné uviesť: SÚŤAŽ: NEOTVÁRAŤ, Heslo:
Pracovné odevy.
8.

Uchádzač ocení priloženú tabuľku, kde uvedie jednotkovú cenu v EUR bez DPH. Cenu celkom bez
DPH aj s DPH. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane
DPH. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Verejný
9. obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe faktúry do 30 dní po jej
doručení.
10. Podmienky účasti uchádzačov:

§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť
o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie služby na
11. celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade, ak najlacnejšia ponuka
prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 21.11.2018

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: č. 1
Zoznam zariadení+ špecifikácia

