Verejný obstarávateľ:

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

Verejné obstarávanie s názvom: „Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku“
Zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 8.2.2021 pod zn. 2021/S 026-064344 a vo
Vestníku ÚVO č. 42/2021 zo dňa 9.2.2021 pod č. 11963 - MSS (ďalej
len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým hospodárskym subjektom výsledok
vyhodnotenia ponúk vo verejnej súťaži s názvom „Uloženie zmesového komunálneho odpadu na
skládku“.
Zoznam uchádzačov, ktorí počas lehoty na predkladanie ponúk predložili ponuky:
1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31318762
Uchádzač FCC Slovensko, s.r.o. predložil ponuku podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
uvedených v súťažných podkladoch. Predložená ponuka je cenovo prijateľná, členovia komisie nemajú
pochybnosti o jej reálnosti, uchádzač spĺňa všetky podmienky účasti, tak ako boli požadované a komisii
nie sú známe iné dôvody na vylúčenie uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Predložená
ponuka bola v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, uchádzač súhlasí so zmluvnými
podmienkami na plnenie. Zábezpeka ponuky sa nevyžadovala.

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

Uchádzač

Poradie
uchádzača

1.

FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor
IČO: 31318762

Základná cena za celý
požadovaný predmet
zákazky
/v EUR bez DPH/
3 150 000,00 €

Charakteristiky a výhody ponuky úspešného uchádzača:
Úspešný uchádzač FCC Slovensko, s.r.o., ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky a splnil všetky
podmienky účasti, ako aj požiadavky na predmet zákazky tak, ako boli požadované.
Verejný obstarávateľ týmto oznamuje uchádzačovi
FCC Slovensko, s.r.o.,
že ním predloženú ponuku (ako základnú cenu za celý požadovaný predmet zákazky)
v hodnote 3 150 000,00 EUR bez DPH
prijíma.
Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na poskytnutie
súčinnosti k podpisu rámcovej dohody v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Subjekty, ktorých práva alebo právom chránené záujmy mohli byť konaním verejného
obstarávateľa dotknuté, majú právo podať námietku v súlade s § 170 zákona o verejnom
obstarávaní v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.
V Bratislave dňa 31.3. 2021

v.r.

v.r.

Ing. Pavel Rudy

Ing. Andrej Rutkovský
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