SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Identifikácia verejného
obstarávateľa

Predmet zákazky - Názov

A)
Predmet zákazky - Opis

B)

C)

D)
E)
F)

G)

H)

Predpokladaná hodnota zákazky (v
EUR bez DPH)
Zmluvná hodnota (v EUR bez DPH)
Použitý postup zadávania zákazky

Uverejnenie
Identifikácia vybraných záujemcov
a odôvodnenie ich výberu
Identifikácia vylúčených
uchádzačov alebo záujemcov a
odôvodnenie ich vylúčenia
Odôvodnenie vylúčenia
mimoriadne nízkych ponúk
Identifikácia úspešného
uchádzača a odôvodnenie výberu
jeho ponuky; podiel
subdodávateľov
Odôvodnenie použitia rokovacieho
konania so zverejnením,
súťažného dialógu, priameho

Názov verejného
obstarávateľa
Sídlo

Odvoz a likvidácia odpadu
a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04
Bratislava
Krajina
Slovenská republika
IČO
00681300
Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel
SCANIA
Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel v súlade s
Nariadením Komisie (EÚ) č. 461/2010 o uplatňovaní článku
101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie
vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore
motorových vozidiel autorizovanou opravovňou bez výmeny
alebo s výmenou náhradných dielov (originálnych
náhradných dielov alebo schválených náhradných dielov
verejným obstarávateľom) na motorové vozidlá s najväčšou
prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg
kategórie N3, N3G, ich servis (záručný a pozáručný), v
zmysle kategorizácie vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z.
z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Servisné služby sa týkajú hlavne servisných úkonov
predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa
opotrebovaných dielov, prípravy vozového parku na
technickú kontrolu s cieľom úspešného vykonania
technickej a emisnej kontroly.
PHZ: 199 500,00 EUR bez DPH
Nezadaná zákazka
Nadlimitná zákazka
Úradný vestník Európskej
únie
Vestník verejného
obstarávania

č. 2022/S 105-293714 zo dňa
01.06.2022
č. 128/2022 zo dňa
02.06.2022 pod značkou
28327 - MSS

Neuplatňuje sa – záujemcovia sa neobmedzovali
Neuplatňuje sa – žiadny uchádzač/záujemca nebol vylúčený
Neuplatňuje sa – žiadna ponuka nebola vylúčená
Nezadaná zákazka

Neuplatňuje sa
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I)

J)

K)

L)
M)

N)

rokovacieho konania alebo
zadávania koncesie
Odôvodnenie prekročenia lehoty
podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a
prekročenia podielu podľa § 135
ods. 1 písm. k) zákona
Odôvodnenie prekročenia lehoty
podľa § 133 ods. 2 zákona
Dôvody zrušenia použitého
postupu zadávania zákazky,
koncesie, súťaže návrhov alebo
dôvody nezriadenia dynamického
nákupného systému
Odôvodnenie použitia iných ako
elektronických prostriedkov
komunikácie
Zistený konflikt záujmu a následne
prijaté opatrenia
Opatrenia prijaté v súvislosti s
predbežným zapojením záujemcov
alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného
obstarávania

Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa
§ 57 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Nebola predložená žiadna ponuka
Neuplatňuje sa – použil sa elektronický systém
JOSEPHINE
Nebol zistený konflikt záujmov

Neboli použité prípravné trhové konzultácie

V Bratislave 28. 06. 2022
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