Verejný obstarávateľ:

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

Názov zriadeného DNS:

Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho
odpadu a jeho vytriedených zložiek-DNS

Názov zákazky:

Výzva č. 8 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné
vrecká“

Zverejnené:

dňa 10.03.2022 v systéme Josephine v rámci zriadeného DNS

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým hospodárskym subjektom výsledok
vyhodnotenia ponúk v rámci zákazky zadávanej prostredníctvom dynamického nákupného systému

„Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených
zložiek-DNS“ s názvom zákazky Výzva č. 8 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“.
Miesto a čas otvárania ponúk 24.03.2022 o 11:15 hod., otváranie ponúk bolo neverejné s ohľadom na
ustanovenie § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Identifikácia úspešného uchádzača:

Poradie
uchádzača
1.

Identifikácia uchádzača

ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.,
Partizánska 493/80, 91451 Trenčianske Teplice, IČO:
36851264

Celková cena za predmet
zákazky
/v EUR bez DPH/
324 000,00

Verejný obstarávateľ v rámci tejto informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk neuvádza zoznam
uchádzačov, ktorí predložili ponuku v rámci zákazky, ani poradie všetkých predložených ponúk
s odvolaním sa na ustanovenie § 55 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ s ohľadom na
ustanovenie § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje len identifikáciu úspešného
uchádzača, charakteristiky a výhody jeho ponuky.
Charakteristiky a výhody ponuky úspešného uchádzača:
Úspešný uchádzač ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. predložil ponuku v zmysle požiadaviek verejného
obstarávateľa uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky prostredníctvom zriadeného DNS.
Komisia v rámci vyhodnotenia ponúk podľa § 53 skonštatovala, že jeho ponuka, predmetom ktorej sú

biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká ECOBAG® spĺňa všetky požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky tak, ako boli požadované a tento subjekt v rámci zrealizovanej
elektronickej aukcie ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky. Uchádzač je zaradený do DNS, jeho
zaradeniu predchádzalo vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ktoré boli určené v oznámení
o vyhlásení DNS.

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje uchádzačovi
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.,
že ním predloženú ponuku (ako celkovú cenu za celý požadovaný predmet zákazky)
v hodnote 324 000,00 bez DPH
prijíma.
Poučenie:
Subjekty, ktorých práva alebo právom chránené záujmy mohli byť konaním verejného
obstarávateľa dotknuté, majú právo podať námietku v súlade s § 170 zákona o verejnom
obstarávaní v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.
V Bratislave dňa 11.04.2022

Ing. Adam Kašák
vedúci nákupu
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