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

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

Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Vestník č. 245/2021 zo dňa 28.10.2021
Značka: 50528 - WYS
systém JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15024/summary
On-line sprístupnenie ponúk na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/
Dňa 10.11.2021 o 09.30 h

2. OTVÁRANIE PONÚK
I. časť – Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane
vykonania
odbornej
skúšky
a
vyhotovenia
príslušných
dokladov
a dodanie náhradných dielov
Obchodné meno
P. č.
Adresa sídla/miesta podnikania
uchádzača
Viničnianska cesta 9
1. HYCA s.r.o.
902 01 Pezinok
Položka
Cena za servisné služby*
Výška zľavy z ceny originálneho
náhradného dielu**
Výška zľavy z ceny
certifikovaného náhradného
dielu**
Cena za odbornú prehliadku (OP)
a vyhotovenie príslušných
dokladov*
Cena za odbornú skúšku (OS)
a vyhotovenie príslušných
dokladov*
Cena za výjazd vozidla k poruche
na zdvíhacom zariadení*

Merná jednotka Predpokladaný
(MJ)
počet MJ
Nh
%
%

400

Hodnota za MJ

KRITÉRIUM
38,50 EUR bez DPH/1 Nh

-

20 %

-

20 %

Počet OP

21

115,00 EUR bez DPH

Počet OS

20

138,00 EUR bez DPH

Počet výjazdov

50

69,00 EUR bez DPH
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9. líp 366
913 21 Trenčianska Turná

2. TEMAX spol. s r.o.

Merná jednotka Predpokladaný
(MJ)
počet MJ

Položka
Cena za servisné služby*

Nh

Výška zľavy z ceny originálneho
náhradného dielu**
Výška zľavy z ceny
certifikovaného náhradného
dielu**
Cena za odbornú prehliadku (OP)
a vyhotovenie príslušných
dokladov*
Cena za odbornú skúšku (OS)
a vyhotovenie príslušných
dokladov*
Cena za výjazd vozidla k poruche
na zdvíhacom zariadení*

400

%
%

Hodnota za MJ

KRITÉRIUM
30,00 EUR bez DPH/1
Nh

-

2%

-

2%

Počet OP

21

250,00 EUR bez DPH

Počet OS

20

250,00 EUR bez DPH

Počet výjazdov

50

250,00 EUR bez DPH

II. časť - Servis nadstavieb služobných nákladných motorových vozidiel FAUN
vrátane dodania náhradných dielov
Obchodné meno
P. č.
Adresa sídla/miesta podnikania
uchádzača
A. S. Jegorova 2
1. REDOX SERVICES, s.r.o.
984 01 Lučenec
Merná jednotka Predpokladaný
(MJ)
počet MJ

Položka
Cena za servisné služby*

Nh

Výška zľavy z ceny originálneho
náhradného dielu**
Výška zľavy z ceny certifikovaného
náhradného dielu**

1 500

%
%

Hodnota za MJ

KRITÉRIUM
35,00 EUR bez DPH/1 Nh

-

3%

-

3%

III. časť - Servis nadstavieb služobných nákladných motorových vozidiel
GEESINK, ROSSI, KOBIT vrátane dodania náhradných dielov
Obchodné meno
P. č.
Adresa sídla/miesta podnikania
uchádzača
Viničnianska cesta 9
1. TEMAX spol. s r.o.
902 01 Pezinok
Položka
Cena za servisné služby*
Výška zľavy z ceny originálneho
náhradného dielu**
Výška zľavy z ceny
certifikovaného náhradného
dielu**

Merná jednotka Predpokladaný
(MJ)
počet MJ
Nh
%
%

836

Hodnota za MJ

KRITÉRIUM
30,00 EUR bez DPH/1 Nh

-

2%

-

2%
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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 „Servis nadstavieb nákladných
motorových vozidiel“.
✓ Žiadna zo zainteresovaných osôb neoznámila verejnému obstarávateľovi akýkoľvek
konflikt záujmov počas verejného obstarávania vo vzťahu k uchádzačom.
✓ Verejný obstarávateľ konštatuje, že zainteresované osoby v procese zadávania
predmetnej zákazky neboli a nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k uchádzačom.

V Bratislave dňa 10. novembra 2021

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

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

Mgr. Peter Harčarik, vedúci dopravy

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

Mgr. Adam Kašák, vedúci nákupu

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

Ing. Michaela Lúčna, strategický nákupca

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