ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK
podľa § 52 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. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Predmet zákazky:

Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového
komunálneho odpadu

Postup:
Zverejnená vo Vestníku
verejného obstarávania:
Elektronický nástroj:
Miesto a čas otvárania
ponúk:

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Vestník č. 206/2021 zo dňa 07.09.2021
Značka: 42617 - WYT
systém JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com/sk/tender/433738/summary
On-line sprístupnenie ponúk na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/
Dňa 16.09.2021 o 09.30 h

2. OTVÁRANIE PONÚK
I.

P. č.

časť zákazky – Prenájom dvojnápravových
zmesového komunálneho odpadu
Obchodné meno
uchádzača

1. REDOX, s.r.o.
II.

P. č.

Adresa sídla/miesta
podnikania
A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

vozidiel na zber a odvoz

Návrh na plnenie kritérií
Celková cena za predmet
zákazky – I. časť
48 400,- EUR bez DPH

časť zákazky – Prenájom trojnápravových vozidiel na zber a odvoz zmesového
komunálneho odpadu
Obchodné meno
uchádzača

1. REDOX, s.r.o.

Adresa sídla/miesta
podnikania
A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

Návrh na plnenie kritérií
Celková cena za predmet
zákazky – II. časť
51 600,- EUR bez DPH
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Doložka ku konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní
✓ Verejný obstarávateľ skúmal potenciálny konflikt záujmov zainteresovaných osôb
v procese verejného obstarávania na predmet zákazky „Prenájom vozidiel na zber
a odvoz zmesového komunálneho odpadu“.
✓ Žiadna zo zainteresovaných osôb neoznámila verejnému obstarávateľovi akýkoľvek
konflikt záujmov počas verejného obstarávania vo vzťahu k uchádzačovi.
✓ Verejný obstarávateľ konštatuje, že zainteresované osoby v procese zadávania
predmetnej zákazky neboli a nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k uchádzačovi.

V Bratislave dňa 16. septembra 2021

Za verejného obstarávateľa:
Mgr. Igor Strasser, manažér závodu odvozu

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

Mgr. Adam Kašák, vedúci nákupu

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

Ing. Michaela Lúčna, strategický nákupca

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