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“)

ZÁPISNICA Z VYHODNOCOVANIA PONÚK A SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

Členovia komisie:
s právom vyhodnocovať:

p. Michaela Čukašová
p. Ján Bachratý
p. Jana Slováková
p. Anna Kapišinská

I. Zábezpeky
Zábezpeka ponúk sa nevyžadovala.

II. Vyhodnotenie ponúk z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky v súlade s § 53 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s
§ 40 ZVO a s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
Komisia skontrolovala obsah predloženej ponuky uchádzača. Prijatá ponuka bola predložená v
elektronickej podobe do systému JOSEPHINE v súlade so súťažnými podkladmia oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania. Systém Josephine zabezpečil automatizované podpísanie ponuky, ako
aj autentifikáciu a identifikáciu uchádzača, a to príslušným programovým rozhraním.
Príslušní odborní garanti po oboznámení sa s obsahom ponúk zistili:

Uchádzač FCC Slovensko s.r.o., IČO: 31318762
-

Návrh rámcovej dohody o skládkovaní odpadu podpísaný kvalifikovaným elektronickým
podpisom osoby konajúcej v mene uchádzača predložený uchádzačom, nebol v súlade s Návrh
rámcovej dohody o skládkovaní odpadu, ktorý je prílohou č. 1 súťažných podkladov. Konkrétne
išlo o vypustenie odseku 5.8 článku 5 Návrhu rámcovej dohody o skládkovaní odpadu. Verejný
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-

-

obstarávateľ postupoval v zmysle odporúčaní komisie a prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému Josephine vyzval uchádzača dňa 18.03.2021 na základe súkromnej správy na
vysvetlenie ponuky a doplnenie vyššie uvádzaného dokumentu predloženého v rámci
ponuky do dvoch pracovných dní od odoslania žiadosti. Uchádzač dňa 18.03.2019 na základe
uvedenej žiadosti zaslal Návrh rámcovej dohody o skládkovaní odpadu podpísaný
kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby konajúcej v mene uchádzača v znení
zverejnenom verejným obstarávateľom a uviedol, že došlo k mechanickému zlyhaniu pri
vypracovaní ponuky, t. j. k zrejmej chybe v písaní a pri vypĺňaní Návrhu rámcovej dohody došlo
k vymazaniu predmetného ustanovenia nedopatrením. Ďalej uviedol, že bude plne súčinný k
podpisu zmluvy vo forme, aká bola verejným obstarávateľom zverejnená v rámci zadávania
zákazky, pričom chyba, ktorá nastala pri odstránení predmetného ustanovenia sa nestala
náročky. Komisia na základe vyššie uvedeného skonštatovala, že vysvetlením ponuky nedošlo
k jej zmene a skonštatovala súhlas uchádzača so stanovenými zmluvnými podmienkami bez
výhrad.
Ponúknutá cenová ponuka vyplnená v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa – cena je
považovaná za trhovo primeranú, členovia komisie nemajú pochybnosti o jej reálnosti (nejaví
známky mimoriadne nízkej ponuky, za ktorú by nebolo možné alebo bolo ohrozené zmluvné
plnenie).
Uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov – zápis č. 2020/1-PO-E3536 platný
do 31.1.2023, čím preukázal splnenie podmienok účasti osobného postavenia;
Komisii nie sú známe dôvody vylúčenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO ani iné dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZVO, preto môže skonštatovať splnenie podmienok účasti v
požadovanom rozsahu.

Členovia komisie skonštatovali splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. Vo
vzťahu k oprávneniu prevádzkovať skládku (viazaná živnosť, ktorá je súčasťou plnenia) – uchádzač v
Rámcovej dohode uviedol subdodávateľa - FCC Zohor, s.r.o., ktorý je prevádzkovateľom skládky Zohor
(vzdialená od Nám. SNP v Bratislave 26,1 km podľa googlemaps.com (najkratšia vzdialenosť), na ktorú
bude uchádzač zabezpečovať skládkovanie odpadu. Spoločnosť FCC Zohor s.r.o. je evidovaná
Ministerstvom životného prostredia ako prevádzkovateľ danej skládky (viď. verejne dostupné údaje na
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho- hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/skladky_2016_web.pdf ).

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:
Uchádzač

Poradie
uchádzača

1.

FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor
IČO: 31318762
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Základná cena za celý
požadovaný predmet
zákazky
/v EUR bez DPH/
3 150 000

IV. Záver
Komisia konštatuje, že vyhodnocovanie ponúk a podmienok účasti v rámci verejnej súťaže nadlimitnej
zákazky prebehlo v súlade s podmienkami stanovenými podľa ZVO.
Komisia na základe svojej činnosti odporúča verejnému obstarávateľovi prijať výsledok vyhodnotenia
súťaže a zároveň odporúča verejnému obstarávateľovi prijať ponuku úspešného uchádzača FCC
Slovensko s.r.o., IČO: 31318762, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky a splnil všetky
podmienky účasti, ako aj požiadavky na predmet zákazky tak, ako boli požadované.
Všetci členovia komisie týmto prehlasujú neexistenciu konfliktu záujmov v súlade s § 23 ZVO voči
daným uchádzačom a mlčanlivosť o informáciách uvedených v ponukách.
Prílohy zápisnice:
-

Príloha č. 1 - Prezenčná listina

V Bratislave, dňa 26.3.2021
Zapísala: Ing. Michaela Čukašová
Súhlas zápisu so skutočnosťou potvrdzujú:

Členovia komisie:
s právom vyhodnocovať:

p. Michaela Čukašová
p. Ján Bachratý
p. Jana Slováková
p. Anna Kapišinská
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