Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky
v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa a predmetu zákazky
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“)

2. Identifikácia uchádzača
FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18,900 51 Zohor, IČO: 31318762
3. Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky
•

Verejné obstarávanie bolo zverejnené prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania v Európskom vestníku verejného obstarávania, vo Vestníku verejného obstarávania
a podklady potrebné na vypracovanie cenovej ponuky boli bez obmedzení dostupné v systéme
používanom
na
realizáciu
verejného
obstarávania
Josephine
na
adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10401/summary. Zákazka bola teda dostupná širokej
verejnosti.

•

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená dostatočne dlho s ohľadom na povahu a predmet
zákazky.

•

Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti primerane predmetu zákazky a boli nediskriminačné
(verejný obstarávateľ požadoval len doklady podľa § 32, týkajúce sa osobného postavenia).

•

Predmet zákazky bol vyšpecifikovaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe reálnych potrieb
verejného obstarávateľa.

•

Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti, všetky požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a náležitosti ponuky, uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a

v súťažných podkladoch.
•

Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní nepoužil elektronickú aukciu, do ktorej by
mohol uchádzač vstúpiť s maximálnymi možnými cenami a čakať s ich znížením na svoju
konkurenciu (ktorá by sa v danom prípade nedostavila). Nepoužitie elektronickej aukcie vytvorilo
predpoklady pre to, aby úspešný uchádzač predložil racionálnu a konkurencieschopnú ponuku.
Pri danom nastavení verejného obstarávania možno skonštatovať, že ponuka úspešného
uchádzača by bola rovnaká bez ohľadu na počet uchádzačov.

Nakoľko je verejný obstarávateľ v časovej tiesni vzhľadom na potrebu zabezpečenia plynulého odvozu
odpadu odvážaného z celého mesta Bratislava, nie je možné verejné obstarávanie opakovať a je
nevyhnutné v procese verejného obstarávania pokračovať.
Verejný obstarávateľ na základe uvedených skutočností konštatuje, že pri zadávaní predmetnej zákazky
nie je dôvod zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Z vyššie uvedených dôvodov verejný obstarávateľ považuje celý proces zadávania a obstarávania tejto
zákazky za objektívny a transparentný, pri dodržaní všetkých princípov rovnakého zaobchádzania a
nediskriminácie uchádzačov a nie je dôvod neakceptovať ponuku jediného uchádzača.

