SPRÁVA O ZÁKAZKE
vypracovaná podľa § 24 ods. 3 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“)

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:
a.1) Verejný obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, v skratke: OLO a.s.,
a.2) Predmet zákazky: „Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku“
a.3) Predpokladaná hodnota zákazky: 4 340 000,00 EUR
b) Použitý postup zadávania zákazky:
Verejná súťaž na poskytnutie služby podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
c) Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ a
vo Vestníku verejného obstarávania:
- v Úradnom vestníku EÚ dňa 8.2.2021 pod zn. 2021/S 026-064344
- vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2021 zo dňa 9.2.2021 pod č. 11963 - MSS
d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neuplatňuje sa.
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Neuplatňuje sa.
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky nebol vylúčený žiadny uchádzač.
g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:
g.1) úspešný uchádzač: FCC Slovensko s.r.o., IČO: 31318762
g.2) odôvodnenie výberu ponuky: Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky a
splnil všetky podmienky účasti, ako aj požiadavky na predmet zákazky tak, ako boli požadované.

Uchádzač

Poradie
uchádzača
1.

Základná cena za celý požadovaný
predmet zákazky
/v EUR bez DPH/

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

3 150 000 €

IČO: 31318762

Celková maximálna cena za predmet zákazky za celý predmet plnenia v rozsahu rámcovej dohody je na
základe ponuky úspešného uchádzača určená na 4 690 000,00 EUR bez DPH.
Podiel zákazky, alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím
osobám, ak je známy:
•

FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor - subdodávateľ, ktorý je prevádzkovateľom
skládky Zohor, na ktorú bude uchádzač zabezpečovať skládkovanie odpadu.

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania
Neuplatnilo sa.

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa §
135 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní
Neuplatnilo sa.

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Neuplatnilo sa.

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody
nezriadenia dynamického nákupného systému:
k.1) Neuplatnilo sa.

l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:
Neuplatnilo sa.

m) Zistený konflikt záujmov a následné prijaté opatrenia:
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Verejný obstarávateľ v priebehu verejného obstarávania nezistil žiaden konflikt záujmov.

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávateľa:
Neuplatnilo sa.
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