OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v skratke: OLO a.s., v postavení verejného obstarávateľa
podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom
obstarávaní“) vyhlásil zákazku „Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel
SCANIA II“ v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2022/S 125-355070 zo dňa 01.07.2022
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 150/2022 - 04.07.2022 pod značkou 31003 – MSS.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týmto oznamuje
všetkým uchádzačom zrušenie použitého postupu zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že bola predložená len jedna ponuka, a ktorá
v intenciách stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky ako celkovej maximálnej ceny
predmetu zákazky bola enormne vysoká a cena za servisné práce, ako jedného z kritérií na
vyhodnotenie ponúk, pre verejného obstarávateľa neprijateľná a to i z pohľadu uplatnenia
princípu hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov.
Verejný obstarávateľ týmto oznamuje uchádzačom, že zadanie zákazky na pôvodný predmet
obstarávania bude realizovať postupom priameho rokovacieho konania z dôvodu, že
v predchádzajúcich dvoch verejných súťažiach neboli predložené ponuky v súlade
s podmienkami verejného obstarávania a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Predchádzajúce verejné obstarávania:
1/ zákazka vyhlásená postupom verejnej súťaže ako šiesta časť zákazky s názvom „Servis
podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel a prívesov vrátane dodania
náhradných dielov“ v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2022/S 047-122266 zo dňa
08.03.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2022 zo dňa 09.03.2022 pod
značkou 15909 – MSS (nebola predložená žiadna ponuka)
2/ zákazka vyhlásená postupom verejnej súťaže v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2022/S
105-293714 zo dňa 01.06.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2022 zo dňa
02.06.2022 pod značkou 28327 – MSS (nebola predložená žiadna ponuka).
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