Verejný obstarávateľ:

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.

Verejné obstarávanie s názvom:

„Povinné zmluvné poistenie vozidiel“

Zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 10.11.2021 pod zn. 2021/S
218-574462 a vo Vestníku ÚVO č. 178/2021 dňa
11.11.2021 pod č. 56108 - MSS (ďalej len „oznámenie o
vyhlásení verejného obstarávania“).

ZÁPISNICA Z VYHODNOCOVANIA PONÚK A SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
Členovia komisie:
s právom vyhodnocovať:
Mgr. Adam Kašák
Ing. Michaela Čukašová
Ing. Pavel Rudy
Ing. Tatiana Blašková
Komisia začala vyhodnocovať predmetné ponuky dňa 6. 12. 2021 hneď po otvorení ponúk.
Ponuky do verejného obstarávania predložili traja uchádzači. Každá prijatá ponuka bola
predložená v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE v súlade so súťažnými podkladmi
a oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Systém Josephine zabezpečil
automatizované podpísanie ponuky, ako aj autentifikáciu a identifikáciu uchádzača, a to
príslušným programovým rozhraním.
Komisia na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk zostavila nasledovné poradie uchádzačov:
Poradie
uchádzača

1.

2.

3.

Identifikácia uchádzača
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group (IČO: 5704713, SK),
sídlo: Štefanovičova, 816 23 Bratislava
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s, (IČO:
00151700, SK) sídlo Dostojevského rad 4 ,
815 74 Bratislava
UNIQA
pojišťovna,
a.s.,
pobočka
poisťovne z iného členského štátu (IČO:
53812948, SK), sídlo: Krasovského, 815
01 Bratislava

Celková cena počas účinnosti
rámcovej zmluvy
/v EUR bez DPH/

645 056,00

762 909,72

850 654,08

V zmysle § 66 ods. 7 druhej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a požiadaviek na predmet zákazky
podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutočnilo po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na hodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
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
Po vyhodnotení ponúk predložených do tohto verejného obstarávania na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk, komisia pristúpila k vyhodnocovaniu splnenia podmienok účasti podľa §
40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnocovaniu ponúk podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní uchádzača KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO:
5704713, SK), ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Komisia vyhodnotila ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a skonštatovala
súlad ponuky s požiadavkami verejného obstarávateľa.
Komisia pri vyhodnocovaní zistila zrejmú chybu v písaní a počítaní a rozhodla, že požiada o
vysvetlenie ponuky predloženej uchádzačom KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group (IČO: 5704713, SK). Uchádzačovi bola zaslaná žiadosť o vysvetlenie jeho
ponuky prostredníctvom systému Josephine dňa 8.12.2021. Uchádzač dňa 9.12.2021 v
komisiou určenej lehote, t. j. do 2 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti o
vysvetlenie ponuky požadované vysvetlenie predložil, potvrdil, že sa jednalo o zrejmú chybu v
písaní a počítaní a predložil opravený Návrh na plnenie kritérií. Komisia na základe vyššie
uvedeného skonštatovala, že vysvetlením ponuky nedošlo k jej zmene a zistená nezrovnalosť
bola odstránená.
Verejný obstarávateľ nepožadoval od uchádzačov zloženie zábezpeky.

Zistenia komisie po oboznámení sa s obsahom ponuky uchádzača KOOPERATIVA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 5704713, SK):
-

-

Predložená podpísaná rámcová dohoda je v znení zverejnenom verejným
obstarávateľom; je možné skonštatovať súhlas uchádzača so stanovenými zmluvnými
podmienkami bez výhrad. Komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača splnila všetky
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Ponúknutá cenová ponuka je vyplnená v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa. Členovia komisie zohľadnili charakter predmetu zákazky, ako aj výšku
predchádzajúceho plnenia a cenu považujú za trhovo primeranú, členovia komisie
nemajú pochybnosti o jej reálnosti a zhodli sa, že nejaví známky mimoriadne nízkej
ponuky, za ktorú by nebolo možné skutočne a riadne poskytnúť plnenie alebo bolo by
bolo toto zmluvné plnenie ohrozené. Pri vyhodnocovaní komisia neuplatnila pravidlo
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-

-

obsiahnuté v ustanovení § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, keďže v čase
vyhodnocovania ponúk nie sú vyhodnotené podmienky účasti (§ 66 ods. 7 prvá veta),
ani požiadavky na predmet zákazky (§ 66 ods. 7 druhá veta) ostatných uchádzačov, čo
sú podmienky pre použitie predmetného ustanovenia.
Uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov – zápis č. 2019/9-POF1208 platný do 16.09.2022, 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.

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 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 5704713, SK),
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 9.12.2021
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