Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 58 až 61 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“), výzva v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s predmetom
„Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiekDNS“.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
k Výzve č. 8 v rámci zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s názvom
„Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiekDNS“

Výzva č. 8 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“

V Bratislave, 10.03.2022
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (ďalej len „OLO, a.s.“)
Sídlo organizácie:
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
IČO:
681 300
Kontaktná osoba:
Ing. Michala Čukašová
Telefón:
0911 402 431
E-mail:
cukasova@olo.sk
Webová adresa, kde je možný prístup k dokumentácii k DNS a výzve č. 8:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18121/summary
2. Identifikácia DNS
Výzva č. 8 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“ sa zadáva v rámci DNS
„Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených
zložiek-DNS“, vyhláseného obstarávateľom Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v Úradnom vestníku
EÚ pod značkou 2021/S 136- zo dňa 16.07.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č.
163/2021 zo dňa 19.07.2021 pod značkou 33806-MUT. DNS „Obstaranie zberných nádob pre
účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek-DNS“ bol zriadený 24.08.2021.
3. Predmet zákazky
Predmetom zákazky – výzvy č. 8 je dodanie biologicky rozložiteľných a kompostovateľných
vreciek kompatibilných s 10 l košíkom na kuchynský biologický rozložiteľný odpad pre OLO a.s.,
podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Lehota dodania: do 8 týždňov od účinnosti zmluvy (predmet zákazky je možné dodať čiastkovo
po dohode s obstarávateľom.
Miesto dodania: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava.
4. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky musia byť doručené do 24.03.2022 do 11:00 hod.
5. Komunikácia a vysvetľovanie
5.1

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v
zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného
obstarávania.

5.2

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú zaradenému záujemcovi,
ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle
sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme
JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s
funkcionalitou systému.
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5.3

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak zaradenému záujemcovi bude
na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE)
bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová
zásielka/správa. Zaradený záujemca sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní
zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Zaradený záujemca
si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií
s verejným obstarávateľom.

5.4

Ak je odosielateľom informácie zaradený záujemca, 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.

5.5

Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom neobmedzený a priamy prístup
elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým
doplňujúcim informáciám. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným
obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile zákazky v systéme
JOSEPHINE.

5.6

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie
ponuky vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo
iných dokumentoch poskytnutých vereným obstarávateľom v lehote na predkladanie
ponúk, môže zaradený záujemca požiadať o vysvetlenie prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

5.7

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v
súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne
vopred.

5.8

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnená vo webovej aplikácií JOSEPHINE pri
dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za
doručenú okamihom uverejnenia vo webovej aplikácií JOSEPHINE. Verejný
obstarávateľ o jeho uverejnení odošle správu všetkým známym záujemcom v deň
uverejnenia.

5.9

Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným
obstarávateľom a /zaradenými záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
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6. Predloženie ponuky
6.1

Ponuku môžu predkladať len záujemcovia zaradení do „Obstaranie zberných nádob
pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek-DNS“.

6.2

Zaradený záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Zaradený záujemca predkladá
ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek
uvedených v týchto súťažných podkladoch v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) ZVO
prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18121/summary.

6.3

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na
webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18121/summary.

6.4

V prípade, že zaradený záujemca predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu
nebude prihliadať.

6.5

Zaradený záujemca predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej
súčasťou doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s
jeho úradným prekladom do slovenčiny; to neplatí pre doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku.

6.6

Zaradený záujemca sa prihlasuje do systému pomocou eID alebo svojich hesiel, ktoré
nadobudol v rámci autentifikačného procesu.

6.7

Autentifikovaný zaradený záujemca si po prihlásení do systému JOSPEHINE v záložke
„Moje obstarávania“ vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného
formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

6.8

Zaradeným záujemcom navrhovaná celková cena za predmet plnenia musí byť
uvedená na 2 desatinné miesta v EUR bez DPH a vložená do systému JOSEPHINE. V
predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené doklady
a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch,
ktoré musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

6.9

-

-

Ponuka bude obsahovať:
certifikát tovaru podľa normy EN 13 432, technický list alebo iné informačné
dokumenty v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek
na predmet zákazky,
návrh zaradeného záujemcu na plnenie kritéria predmetu zákazky vložený do systému
JOSEPHINE (príloha č. 2),
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-

zmluvu, podpísanú štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za
zaradeného záujemcu, nahratú vo formáte pdf. (príloha č. 3).

6.10

Ponuka zaradeného záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
sa elektronicky neotvorí.

7. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Zaradený záujemca môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať
prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Zaradený záujemca pri zmene a odvolaní ponuky
postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a
predložením novej ponuky).
8. Náklady na ponuku
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša zaradený záujemca bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade,
že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania
zákazky.
9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
Vyhodnotené budú iba požadované riešenia.
10. Všeobecné informácie k webovej aplikácií JOSEPHINE
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
Google Chrome - Microsoft Edge.
Samostatný dokument Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť TU.
11. Otváranie ponúk (ku konkrétnej výzve)
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 24.03.2022 o 11:15 hod. v mieste sídla
verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 ZVO neverejné.
12. Vyhodnotenie ponúk
12.1 Verejný obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu predložených ponúk z pohľadu splnenia
požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO.
12.2

Komunikácia medzi uchádzačom/uchádzačmi a verejným obstarávateľom / komisiou
na vyhodnotenie ponúk počas vyhodnotenia ponúk bude prebiehať elektronicky,
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prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Uchádzač musí
písomné vysvetlenie/ doplnenie ponuky na základe požiadavky doručiť verejnému
obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systéme JOSEPHINE.
12.3

Súčasťou procesu vyhodnocovania ponúk je aj elektronická aukcia. Podrobnosti o
priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

12.4

Verejný obstarávateľ v súlade s § 54 ods. 7 ZVO vyzve elektronickými prostriedkami
súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené
požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii. Východiskom elektronickej aukcie v rámci
predmetu zákazky sú ceny, ktoré sú uvedené v ponukách predložených v systéme
JOSEPHINE.

12.5

Nové ceny predložené v elektronickej aukcii po jej skončení budú považované za
konečné, teda za ceny bez DPH.

12.6

Predložením nových cien v elektronickej aukcii systém pre elektronickú aukciu zostaví
poradie ponúk za predmetu zákazky automatizovaným vyhodnotením podľa
stanoveného kritéria. Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové
ceny za predmet zákazky až do ukončenia elektronickej aukcie.

13. Elektronická aukcia
13.1 Základné pojmy:
Elektronická aukcia (ďalej len „eAukcia“) je na účely tohto obstarávania
opakujúci sa proces, ktorý využíva systémy certifikované podľa ust. § 151 ZVO na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol. eAukcia sa bude vykonávať
prostredníctvom certifikovaného systému PROebiz.
Účelom eAukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením,
ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Vyhlasovateľom eAukcie je verejný obstarávateľ podľa bodu 1. týchto
Súťažných podkladov.
Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené
na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú
nové ceny upravené smerom nadol.
Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene
uchádzači oboznámia s Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola
(elektronickej aukcie).
Aukčné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich
vyhodnocovanie v určených časoch.

13.2

Názov eAukcie
„Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“– výzva č. 8.
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13.3

Predmetom eAukcie bude cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.

13.4

Výzva bude zaslaná elektronicky uchádzačom prostredníctvom systému JOSEPHINE,
najneskôr dva pracovné dni pred konaním eAukcie.

13.5

V prípravnom kole sa vyzvaní uchádzači oboznámia s priebehom aukčného kola a
popisom aukčného prostredia. Uchádzačom bude v prípravnom kole a v čase
uvedenom vo výzve zároveň sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať
správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor
eAukcie, a to v súlade s pôvodne predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť
iba svoju ponuku a až do začiatku aukčného kola ju nemôže meniť.
Všetky informácie o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve.

13.6

Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch a za podmienok uvedených vo výzve. Na
začiatku aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:
•
ich jednotkové ceny,
•
najnižšie jednotkové ceny,
•
najnižšia celková ponuková cena,
•
ich celková ponuková cena,
•
ich priebežné umiestnenie (poradie).

13.7

Predmetom úpravy v eAukcii budú prvky (jednotkové ceny za 1 Ks (rolku) Biologicky
rozložiteľných a kompostovateľných vreciek , ktorých hodnoty sú predmetom ponuky
uchádzača v eAukcii, pričom sa bude automaticky prerátavať celková ponuková cena
za všetky ks spolu. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.

13.8

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožňuje dorovnať najnižšiu celkovú
cenu (t. j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).

13.9

priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do
eAukcie v rámci eAukčnej siene informácie, ktoré umožnia uchádzačom istiť v každom
okamihu ich relatívne umiestnenie. V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk,
systém priradí týmto ponukám zhodné poradie.

13.10 Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,01 Eur bez DPH z aktuálnej ceny položky
daného uchádzača.
13.11 Maximálny krok zníženia ceny nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri
zmene ceny položky o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa
viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača.
13.12 Aukčné kolo bude ukončené uplynutím časového limitu 20 min. za predpokladu, ak
nedôjde k jeho predĺženiu. K predĺženiu dôjde vždy v prípade predloženia nových cien
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(t. j. pri akomkoľvek regulárnom znížení ceny) v posledných dvoch minútach trvania
aukčného kola (aj už predĺženého aukčného kola), a to vždy o ďalšie dve minúty (t. j. v
čase, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2
min.). Počet predĺžení nie je limitovaný.
13.13 Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej ceny
za celý predmet zákazky v EUR bez DPH automatizovaným vyhodnotením.
13.14 Technické požiadavky na prístup do eAukcie. Počítač uchádzača musí byť pripojený na
Internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
Google Chrome
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je
garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené
cookies a javaskripty.
13.15 Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo výzve na účasť v
elektronickej aukcii.
13.16 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej
energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzačov eAukcii), vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený
náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s
mobilným internetom).
Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných
technických problémov na strane vyhlasovateľa.
14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá na ich uplatnenie
Ponuky budú vyhodnocované na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia
celková cena bez DPH za obstarávaný predmet zákazky.
15. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ zašle v súlade s § 55 ZVO informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy podľa § 56 ZVO. Verejný obstarávateľ vyzve
uchádzača na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy.
Verejný obstarávateľ apeluje na uchádzačov, aby pristúpili zodpovedne k poskytnutiu
súčinnosti k podpisu zmluvy najmä, aby včas zabezpečili registráciu do Registra partnerov
verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri
partnerov“), resp. overili registráciu v Registri partnerov verejného sektora podľa § 22 zákona
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o registri partnerov, a to vo vzťahu k sebe ako zmluvnej strane a zároveň vo vzťahu k
subdodávateľom, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje podľa zákona o registri partnerov.
16. Subdodávatelia
Verejný obstarávateľ umožňuje využitie subdodávateľa/subdodávateľov.
17. Prílohy
Prílohami k týmto súťažným podkladom sú:
- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria
- Príloha č. 3: Návrh Zmluvy
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