Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o., Komenského 48,011 09 , Žilina, IČO: 51969793

06.05.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: „Vypracovanie kompletnej cenovej ponuky na dodanie práčovníckej
technológie, jej inštalácie, dodanie, zabezpečenie záručného servisu a zaškolenie obsluhy“
v podrobnom rozpise podľa zadania v špecifikácií predmetu zákazky, ktorá je prílohou výzvy.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom Komenského 2622/48, 011 09 Žilina,
IČO: 51969793, DIČ :2120851975, Vložka číslo : 70914/L, oddiel: Sro;.
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Bučko E-mail: viktorbucko1@gmail.com Tel.: +421 910210414
2. Opis predmetu zákazky
Vypracovanie kompletnej cenovej ponuky na dodanie práčovníckej technológie, jej inštalácie, dodanie,
zabezpečenie záručného servisu a zaškolenie obsluhy“ v podrobnom rozpise podľa zadania
v špecifikácií predmetu zákazky, ktorá je prílohou výzvy a to pre spoločnosť

Typ zákazky: tovar
Kód CPV 42716000-8
Tovar - práčovnícka technológia.
3. Podmienky účasti
Ponuka bude obsahovať :

1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
2. V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
2.1. Presná identifikácia uchádzača (názov, sídlo, adresa, telefón, štatutárny zástupca, IČO, DIČ,
bankové spojenie v tvare IBAN).;
2. 2. Cenová ponuka uchádzača podľa Prílohy č.1. (podpísaná a naskenovaná)
2.3. Čestné vyhlásenie k podmienke účasti ZNH :
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti osobného postavenia - čestným prehlásením
A. Podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / dalej „ZoVO“ ) odkazom na
verejne prístupné webové portály ( verejne prístupné informačné systémy verejnej správy )
B. Podľa § 32 ods. 1, písm f) ZoVO doloženým čestným vyhlásením alebo odkazom na zoznam
hospodárskych subjektov vedenom UVO.
Upozornenie. Podľa § 11 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného sektora ( vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, https://rpvs.gov.sk/rpvs/ ) a nie sú
zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Presný rozsah tovaru je v prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Nový tovar. Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na prípravu náležitostí ako atesty, skúšky, revízne
správy, doklady. Termín vykonania diela: do 28 dní od vystavenia objednávky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 30000,- Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Ing. Pavol Novota IPN, Kostolná 221/16, 976 34 Králiky, IČO: 14 422 565 , DIČ: 1020 54 9948 Nie sme
platcami DPH. pavol.n123@gmail.com
LAVANT, s.r.o., Krosnianska35, 040 22 košice, IČO: 36174335, IČ DPH : SK2020975671
info@lavant.sk

BENEDIKT PROCHAZKA PROBE, Rudlovská 32, 974 01 Banská Bystrica IČO : 10829296, IČ DPH : SK
1020551796 rehacek@domusloundry.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Otváranie ponúk prebehlo 06.05.2019 o 10:15 hod.
Vyhodnotenie ponúk komisiou prebehlo 06.05.2019 o 10:30 hod.
Ing. Pavol Novota IPN, Kostolná 221/16, 976 34 Králiky, IČO: 14 422 565 , DIČ: 1020 54 9948 Nie sme
platcami DPH. pavol.n123@gmail.com
Cenová ponuka: 37070,- € s DPH za celý predmet zákazky - Uchádzač splnil podmienky účasti.

LAVANT, s.r.o., Krosnianska35, 040 22 košice, IČO: 36174335, IČ DPH : SK2020975671
info@lavant.sk
Cenová ponuka: 44892,- € s DPH za celý predmet zákazky - Uchádzač splnil podmienky účasti.

BENEDIKT PROCHAZKA PROBE, Rudlovská 32, 974 01 Banská Bystrica IČO : 10829296, IČ DPH : SK
1020551796 rehacek@domusloundry.sk
Cenová ponuka: 35508,- € s DPH za celý predmet zákazky - Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
BENEDIKT PROCHAZKA PROBE, Rudlovská 32, 974 01 Banská Bystrica IČO : 10829296, IČ DPH : SK
102055179
Cenová ponuka: 35508,- € s DPH za celý predmet zákazky - Uchádzač splnil podmienky účasti.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa :
Ing. Viktor Bučko, Božena Dolníková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Viktor Bučko, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám
žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je
podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a
protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ja, Božena Dolníková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám
žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je
podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a
protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ing. Viktor Bučko, Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o.

Božena Dolníková, Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o.

