SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Identifikácia verejného
obstarávateľa

Predmet zákazky - Názov

A)

Predmet zákazky - Opis

Predpokladaná hodnota zákazky (v
EUR bez DPH)
Zmluvná hodnota (v EUR bez DPH)

B)

Použitý postup zadávania zákazky

C)

Uverejnenie

D)
E)
F)

G)

Identifikácia vybraných záujemcov
a odôvodnenie ich výberu
Identifikácia vylúčených
uchádzačov alebo záujemcov a
odôvodnenie ich vylúčenia
Odôvodnenie vylúčenia
mimoriadne nízkych ponúk
Identifikácia úspešného
uchádzača a odôvodnenie výberu
jeho ponuky; podiel
subdodávateľov

Názov verejného
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
obstarávateľa
v skratke: OLO a.s.
Sídlo
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Krajina
Slovenská republika
IČO
00681300
Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového
komunálneho odpadu
Zákazka je rozdelená na nasledovné časti
I. časť – Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového
komunálneho odpadu – 2 ks (2-nápravové vozidlá)
II. časť - Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového
komunálneho odpadu – 2 ks (3-nápravové vozidlá)
Predmetom zákazky verejného obstarávateľa je prenájom
dvoch kusov 2-nápravových a dvoch kusov 3-nápravových
kompletných nákladných vozidiel určených na zber a odvoz
zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v hlavnom meste
SR Bratislavy s príslušenstvom a lineárnym alebo rotačným
spôsobom zhutňovania ZKO pre potreby verejného
obstarávateľa. Pod pojmom kompletné vozidlo sa rozumie
podvozok vybavený nadstavbami tvoriacimi funkčný celok,
so zabezpečením plnej kompatibility medzi podvozkom a
nadstavbami tak, aby bola zaručená bezproblémová a
bezporuchová funkčnosť vozidla počas celého obdobia
prenájmu.
PHZ: 100 000,- EUR bez DPH
1. časť zákazky: 48 400,- EUR bez DPH
2. časť zákazky: 51 600,- EUR bez DPH
Zmluvná hodnota: 100 000,- EUR bez DPH
1. časť zákazky: 48 400,- EUR bez DPH
2. časť zákazky: 51 600,- EUR bez DPH
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
Vestník verejného
obstarávania

č. 206/2021 zo dňa 07. 09. 2021
pod č.: 42617 - WYT

Neuplatňuje sa – záujemcovia sa neobmedzovali
Neuplatňuje sa – žiadny uchádzač nebol vylúčený
Neuplatňuje sa – žiadna ponuka nebola vylúčená
Pre obidve časti
zákazky:
REDOX, s.r.o.
A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

Preukázanie splnenia podmienok
účasti uchádzača, požiadaviek na
predmet zákazky a ponúkaná cena
prijateľná s ohľadom na
predpokladanú hodnotu zákazky.
- bez využitia subdodávateľov
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H)

I)

J)

K)

L)
M)

N)

Odôvodnenie použitia rokovacieho
konania so zverejnením,
súťažného dialógu, priameho
rokovacieho konania alebo
zadávania koncesie
Odôvodnenie prekročenia lehoty
podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a
prekročenia podielu podľa § 135
ods. 1 písm. k) zákona
Odôvodnenie prekročenia lehoty
podľa § 133 ods. 2 zákona
Dôvody zrušenia použitého
postupu zadávania zákazky,
koncesie, súťaže návrhov alebo
dôvody nezriadenia dynamického
nákupného systému
Odôvodnenie použitia iných ako
elektronických prostriedkov
komunikácie
Zistený konflikt záujmu a následne
prijaté opatrenia
Opatrenia prijaté v súvislosti s
predbežným zapojením záujemcov
alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného
obstarávania

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa - zákazka nebola zrušená

Neuplatňuje sa – použil sa elektronický systém
JOSEPHINE
Nebol zistený konflikt záujmov

Neboli použité prípravné trhové konzultácie

V Bratislave 08. 10. 2021
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