Verejný obstarávateľ:

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.

Verejné obstarávanie s názvom:

„Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním“

Zverejnené:

v Ú. v. EÚ zo dňa 24.12.2020 pod zn. 2020/S 251-630845 a vo Vestníku ÚVO
č. 270/2020 zo dňa 28.12.2020 pod č. 45655 – MSS (ďalej len „oznámenie o
vyhlásení VO“).

ZÁPISNICA Z VYHODNOCOVANIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
A VYHODNOCOVANIA PONÚK
Členovia komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“):
s právom vyhodnocovať:

I.

p. Jozef Bálint – predseda komisie
p. Jana Slováková
p. Anna Kapišinská
p. Ján Bachratý
p. Michaela Čukašová

Zábezpeka

Príslušní procesní garanti po neverejnom otváraní ponúk overili povinné náležitosti ponuky, a to zloženie zábezpeky
k predmetu zákazky vo výške 5 000,00 €. Príslušní procesní garanti konštatujú, že uchádzač nezložil žiadnu
zábezpeku.
II.

Vyhodnotenie ponúk z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky v súlade s § 53 zákona
o verejnom obstarávaní a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s § 40 zákona
o verejnom obstarávaní a s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania

Príslušní procesní garanti skontrolovali obsah predloženej ponuky uchádzača. Prijatá ponuka bola predložená
v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE v súlade so súťažnými podkladmi a oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania. Systém Josephine zabezpečil automatizované podpísanie ponuky, ako aj autentifikáciu
a identifikáciu uchádzača, a to príslušným programovým rozhraním.
Členovia komisie po oboznámení sa s obsahom ponuky zistili:
Uchádzač JV INTERSAD spo., s.r.o. (IČO: 17638348, SK), sídlo: Na Pažiti 6/D, Svätý Jur 900 21
Ponuka obsahuje :
-

Identifikačné údaje o uchádzačovi
Cenovú ponuka v rozsahu „celková cena“ za predmet zákazky vyplnenú v systéme Josephine
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Ponuka neobsahuje :
-

Podpísaný návrh rámcovej dohody
Cenovú ponuka v rozsahu „celková cena“ za predmet zákazky v podobe naskenovaného podpísaného
dokumentu /Príloha č. 3 súťažných podkladov/
Doklad o zložení zábezpeky
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, ani predložený jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o
verejnom obstarávaní;

Uchádzač vo svojej ponuke formou listu zo dňa 21.1.2021 adresovanom verejnému obstarávateľovi uviedol, že
nesúhlasí so súťažnými podmienkami. Verejný obstarávateľ skonštatoval, že predložená ponuka neobsahuje
žiadne dokumenty, ktorými by uchádzač preukázal splnenie požiadaviek na predmet zákazky v súlade s § 53
zákona o verejnom obstarávaní a splnenia podmienok účasti v súlade s § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

III.

Záver

Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi zrušiť postup verejnej súťaže zákazky v zmysle § 57 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní, z dôvodu, že bola predložená len jedna ponuka.
Všetci členovia komisie prehlasujú neexistenciu konfliktu záujmov voči uchádzačovi a mlčanlivosť o informáciách
uvedených v ponuke.
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia ponúk zodpovedá
skutočnosti.
Prílohy zápisnice:
-

Príloha č. 1 - Prezenčná listina

V Bratislave dňa 3.2.2021
Zapísal: Ing. Michaela Čukašová
Členovia komisie:
s právom vyhodnocovať:

p. Jozef Bálint

.........................................................

p. Jana Slováková

.........................................................

p. Anna Kapišinská

.........................................................

p. Ján Bachratý

.........................................................

p. Michaela Čukašová

........................................................
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