Príloha č. 4 Výzvy na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS

TÁTO VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK JE LEN INFORMATÍVNE.
KONKRÉTNA VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK BUDE VYŠPECIFIKOVANÁ A
UPRAVENÁ AŽ PRE ZÁKAZKU VYHLÁSENÚ V RÁMCI ZRIADENÉHO DYNAMICKÉHO
NÁKUPNÉHO SYSTÉMU.

Predmet DNS: „Náradie, dielenský a pomocný materiál– výzva č. xxxx“

V Bratislave, xxxx xxxxxx
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ:
Krajina:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Webové sídlo (URL):

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
00 681 300
2020318256
Slovenská republika
Ing. Michaela Čukašová
+421 911 402 431
cukasova@olo.sk
www.olo.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „OLO a.s.“).
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com/sk/

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka xxxxxxxxxxx v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 (Opis
predmetu zákazky) tejto výzvy.

3. Predpokladaná hodnota zákazky v zriadenom DNS
Xxxxxxxxxxxx EUR bez DPH

4. Rozdelenie zákazky na časti
Xxxxxxxxxxx

5. Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:
(bude konkretizované alebo doplnené vždy vo vzťahu ku konkrétnej výzve)
Miesto: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava ZEVO, Vlčie
hrdlo 72, 821 07 Bratislava, Dotrieďovací závod, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
Čas: xxxxxxxxxxxx dní od podpisu zmluvy/vystavenia objednávky.

6. Typ zmluvy
Kúpna zmluva / objednávka. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť ako výsledok
čiastkovej výzvy objednávku. V takomto prípade sa na dodanie predmetu objednávky vzťahujú
Všeobecné obchodné podmienky OLO a.s. (https://www.olo.sk/vseobecne-obchodnepodmienky )

7. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa.

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

9. Podmienky predloženia ponuky
Lehota:
Spôsob:

xx.xx.2020 - do xx:00 hod.
prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese: xxx

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.
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.

10. Jazyk ponuky
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.
Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

9. Zábezpeka ponuky
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

10. Obsah ponuky
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.
Zaradený záujemca predloží ponuku na celý predmet výzvy tak, ako je definovaný v tejto
výzve. 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.
Ponuka musí obsahovať (bude konkretizované alebo doplnené vždy vo vzťahu ku
konkrétnej výzve):

- návrh zaradeného záujemcu na plnenie kritérií (príloha č. 2 tejto výzvy), ktorého súčasťou
je čestné vyhlásenie - riadne vyplnený a podpísaný
- Štruktúrovaný rozpočet ceny (prílohy č. 2a) - riadne vyplnený a podpísaný; súčasne aj vo
formáte XLS / XLSX (formát „EXCEL“);
- produktové listy / manuály alebo iné dôveryhodné dokumenty objektívne preukazujúce
splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
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11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob určenia ceny
Uchádzač stanoví svoju cenu na základe svojho slobodného rozhodnutia. Uchádzač je povinný
do navrhovaných jednotkových cien zahrnúť všetky priame a nepriame náklady a riziká
všetkých druhov, v takej výške ako sú potrebné pre riadne dodanie tovarov, a tieto jednotkové
ceny nesmú byť vyjadrené číslom „0“ ani záporným číslom. Ponúkaná cena musí obsahovať
všetky náklady spojené so splnením predmetu zákazky.
Ponuky budú vyhodnocované na základe kritérií stanovených v čiastkových výzvach na
predkladanie ponúk a/alebo v týchto súťažných podkladoch a v súlade so ZVO.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri
každej čiastkovej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne
verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej čiastkovej výzve na
predkladanie ponúk.

12. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu predložených ponúk z pohľadu splnenia
požiadaviek na predmet a za úspešného uchádzača označí uchádzača s najlepším návrhom
na plnenie kritérií, ktorého ponuka splnila požiadavky na predmet zákazky.

13. Ďalšie informácie:
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, o takomto postupe
budú uchádzači informovaný.
b) Uchádzačom v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu
nákladov, ktoré im vznikli pri príprave a predkladaní ponúk.
c) Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu,
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa
sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na
rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní
ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí
zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač
povinný v ponuke upozorniť a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť
technický popis daného ekvivalentu a vyhlásenie zhody ES (CE) výrobkov.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2a – Štruktúrovaný rozpočet ceny
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy

