Výzva na predloženie cenovej ponuky
(ďalej len „Výzva“)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
00681300
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918 110 319

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov:
CPV:

Poskytovanie služieb informátor
79620000-6 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane
zabezpečovania pracovníkov na čas určitý

Doplňujúce CPV:

79000000-4 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor
pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
79611000-0 Vyhľadávanie pracovných príležitostí

Druh:
služba
Elektronická aukcia: Nie
3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb informátorov, ktorí budú distribuovať reklamný
materiál a šíriť reklamu týkajúcu sa projektov obstarávateľa určenej cieľovej skupine a súčasne
zaznamenávať údaje o tejto cieľovej skupine na nosiče dát.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia.

4. Predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku ako prieskum trhu s možnosťou uzatvorenia Rámcovej
zmluvy o poskytovaní služieb .
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí
Predpokladanú hodnotu zákazky. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako 69 999,- € bez
DPH, bude táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa poskytovanej
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služby a ponuky obdržané v tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre
určenie/výber úspešného uchádzača.
5. Rozdelenie zákazky na časti

Zákazka sa nerozdeľuje na časti.
6. Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:

Miesto: Územie Bratislavy (všetky mestské časti)
Čas: Podľa požiadavky obstarávateľa v čase Po – Pi od 13:00 – 21:00 hod. v pracovné dni môže
byť čas aj kratší od 15:00 resp. 15:30 hod do 19:30 hod resp. 20:00 hod , So od 09:00 do 17:00
hod. Trvanie zmluvy do 30.06.2023

7. Obhliadka:

Nerelevantné
8. Typ zmluvného vzťahu:

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Rámcová zmluva o poskytovaní služieb . Návrh
Zmluvy tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy na predloženie ponuky.

9. Hlavné podmienky financovania :

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov na základe faktúry. Faktúra bude mať
30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis poskytnutých
služieb – výkazu prác potvrdený objednávateľom. Platba bude realizovaná bezhotovostným
platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena predmetu
zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím požadovaného plnenia
predmetu zákazky vrátane ceny za dopravu a ostatných súvisiacich nákladov .
10. Podmienky účasti uchádzačov:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
a)
podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmetné
tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ;
b)
podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy
č. 2 tejto výzvy.
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Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Komunikácia a vysvetľovania:

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v
štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného na
elektronickej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/. Tento spôsob komunikácie sa týka
akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
počas celého procesu verejného obstarávania.
Každý hospodársky subjekt/záujemca má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE.
Samostatný dokument Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť TU.
Predkladanie ponúk je pri zákazkách s nízkou hodnotou umožnené aj neautentifikovaným
hospodárskym subjektom.
Skrátený návod registrácie rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme na
elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE, vrátane opisu základných obrazoviek
systému. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi
bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE)
bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa.
Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať
zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač si môže v
komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.
Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a
predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a
potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému
obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou
systému. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v
danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
Skrátený návod rýchlo a jednoducho prevedie uchádzača procesom prihlásenia, posielania správ
a predkladaním ponúk v systéme na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE. Pre
lepší prehľad uchádzač nájde tiež opis základných obrazoviek systému. V prípade potreby je
možné kontaktovať linku podpory Houston PROEBIZ na t. č. +421 220 255 999 alebo e-mailom
na: houston@proebiz.com.
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12. Predkladanie ponúk:

Lehota: 04.03.2022 - do 13:00 hod.
Spôsob: prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17874/summary

Ponuka sa považuje za doručenú až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému
obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať
ponuku v dostatočnom časovom predstihu. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk nebude zaradená do procesu vyhodnocovania ponúk.
13. Obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať riadne vyplnené a podpísané:
a) Návrh na plnenie kritéria a čestné vyhlásenie (podľa prílohy č. 2 )
b) Rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb (príloha č. 3 )
•
•

Uchádzač predkladá návrh na plnenie kritérií - /príloha č. 2 tejto Výzvy/ podpísaný a
opečiatkovaný uchádzačom (jeho štatutárnym zástupcom resp. ním splnomocnenou osobou),
vrátane čestného vyhlásenia týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač predkladá riadne doplnený, štatutárom podpísaný a opečiatkovaný návrh Rámcovej
zmluvy o poskytovaní služieb– príloha č. 3 . Štatutár podpisom návrhu Rámcovej zmluvy
súhlasí s podmienkami tejto dohody. Návrh zmluvy nie je dovolené bez upovedomenia
a písomného súhlasu akokoľvek pozmeňovať a prepisovať.

Plnomocenstvo v prípade, že za spoločnosť koná osoba oprávnená na základe plnej moci, pričom
sa vyžaduje, aby podpis splnomocniteľa bol úradne overený.

Odporúčaný formát predkladaných dokladov je „PDF“, doklady sa predkladajú vo forme
naskenovaných dokumentov. Doklady musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za poskytovanú
službu .
Celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky
a prípadné iných nákladov potrebných pre zabezpečenie poskytovania požadovanej služby .
Uchádzačom uvedená ponúknutá cena je maximálna a nemožno ju navýšiť. Od uchádzača sa
požaduje, aby zahrnul do celkovej ceny všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky v rozsahu
ako je uvedené v bode 3 – Opis predmetu zákazky.
V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní
tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili
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smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s
najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.

15. Ďalšie informácie:

a) Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najlepším návrhom na plnenie kritérií na predloženie
dokladov nevyhnutných na overenie splnenia tých podmienok účasti, ktoré si nevie verejný
obstarávateľ overiť sám z verejne prístupných zdrojov (napr. na predloženie originálu alebo
osvedčenej kópie dokladu o oprávnení podnikať nie staršieho ako tri mesiace – živnostenské
oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie,
vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra, príp. registra
právnických osôb a podnikateľov). V prípade, že uchádzač s najlepším návrhom na plnenie
kritérií nepreukáže splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača
druhého v poradí. Tento postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
b) Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najlepším návrhom na plnenie kritérií,
ktorý preukázal splnenie stanovených podmienok účasti.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, O takomto postupe budú
uchádzači informovaný.
d) Uchádzačom v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im
vznikli pri príprave a predkladaní ponúk.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia – opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií a čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 – Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

V Bratislave dňa

24.02. 2022
Mgr. Adam Kašák
vedúci nákupu

5

Príloha č. 1 – Výzvy na predloženie cenovej ponúk

Opis predmetu zákazky – Technická špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb informátorov, ktorí budú distribuovať reklamný materiál
a šíriť reklamu týkajúcu sa projektov obstarávateľa určenej cieľovej skupine a súčasne
zaznamenávať údaje o tejto cieľovej skupine na nosiče dát pre projekt „Zavádzanie zberu
kuchynského odpadu“ na území mesta Bratislava (všetky mestské časti) v potrebnom množstve
a v stanovenom termíne.
Počet pracovníkov: podľa objednávky, rozsah poskytnutej služby 5800 hodín
Špecifikácia služby:
• komunikácia s obyvateľmi v každej mestskej časti Bratislavy a ich oboznámenie s novým projektom
„Zberu kuchynského odpadu“ s cieľom motivovať ich k zapojeniu sa do triedenia kuchynského
odpadu,
• distribúcia a odovzdávanie balíčkov na účely zberu (20 l nádoba, 10 l košík, kompostovateľné vrecká
a informačný leták) obyvateľom mestských častí spojené s evidenciou o dodaní,
• poskytnutie detailných a komplexných informácii o spôsobe zberu a triedenia kuchynského odpadu,
• administratívna činnosť spojená s prácou na tablete podľa denného harmonogramu distribúcie
v každej mestskej časti mesta Bratislava.
• služba bude poskytovaná v teréne, mimo sídla Obstarávateľa, v každom počasí, vždy v čase Po –
Pi od 13:00 – 21:00 hod. v pracovné dni môže byť čas aj kratší od 15:00 resp. 15:30 hod do 19:30
hod resp. 20:00 hod , So od 09:00 do 17:00 hod., podľa požiadaviek objednávateľa (OLO)., na
dohodnutom mieste stretnutia.
Požiadavky osoby, ktorými bude služba poskytnutá:
-

-

-

starší ako 18 rokov,
spôsobilosť na právne úkony,
v režime OTP v závislosti od pandemickej situácie a právneho rámca SR,
komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,
práca s MS Office na základnej úrovni
spoľahlivosť a zodpovednosť
vzdelanie: stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, študent vysokej
školy, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa
zdravotná spôsobilosť (PLP):
o kategorizácia prác: hluk 2, vibrácie 2, Umelé optické žiarenie – Infračervené žiarenie
2, Chemické faktory 2, Biologické faktory 2, Záťaž teplom 2, Záťaž chladom 2,
Psychická pracovná záťaž 1,
o (práca si vyžaduje prejsť niekoľko kilometrov denne, prípadne státie počas celej
zmeny)
preškolenie o BOZP: - zabezpečí dodávateľ pred začatím poskytovania služby
zabezpečenie GDPR: - GDPR bude zabezpečené zmluvou o spracovaní osobných údajov
s dodávateľom služby.
odborná spôsobilosť: spôsobilý na prácu informátora pre projekt
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-

-

-

-

pracovníci dodávateľa musia mať Zabezpečenie OPP v rozsahu:
o
reflexná vesta
o
ochranné rukavice, respirátor
Zmennosť :
o počet pracovníkov na zmene: podľa objednávky,
o fakturácia na základe odsúhlaseného súpisu prác, raz mesačne
o dĺžka zmeny: 4 hod., 6 hod., 8 hod., v závislosti od požiadavky objednávateľa (OLO)
o organizácia pracovného času: Po – Pi od 13:00 – 21:00 hod., So od 09:00 do 17:00
hod., podľa požiadaviek objednávateľa (OLO)
Kedy a ako budeme oznamovať požiadavku koľko pracovníkov a na akú zmennosť: Riaditeľ
projektu zavedenia K BRO mailom oznámi dodávateľovi služby najneskôr týždeň – priebežne,
minimálne 7 kalendárnych dní pred nástupom – začatím poskytovania služby informátormi
Možnosť objednania služby aj v kratšom čase – 24 h pred nástupom v maximálnom počte
dvoch informátorov
Zodpovednosť za škodu - v zmysle VOP OLO
Sankcie - v zmysle VOP OLO

Harmonogram projektu:
Začiatok 1.3.2022
Predpokladané ukončenie: 30.06.2023 (jedná sa o špecifickú službu na daný projekt)
Počet oslovených domácností na území Bratislavy počas celého trvania zákazky (9 mesiacov) je
230 000.
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