Výzva na predloženie cenovej ponuky
(ďalej len „Výzva“)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje prostredníctvom systému na elektronickú
komunikáciu – JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
00681300
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
2.1. Názov:

Údržba a oprava dvoj-mostovej výstupnej váhy SCHENCK.

2.2. CPV:

45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
45221117-5 - Stavebné práce na stavbe mostných váh
32581100-0 - Kábel na prenos údajov
35125100-7 - Snímače / tenzometrické
2.3. Druh:
Tovar, Stavebné práce
2.4. Elektronická aukcia: Nie
2.5. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 9 901,00 EUR bez DPH.

3. Špecifikácia predmetu zákazky
3.1.Predmetom zákazky je oprava a údržba cestnej, dvoj-mostovej výstupnej váhy SCHENCK s
neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti s meracím rozsahom 0,4 až 60 ton (rozmer
14x3m, 3000 dielikov, hodnota overovacieho dielika 20kg) a úspešné vykonanie overenia podľa
§ 25 zákona č. 157/2018 Z.z.
3.2. Rozsah prác:
➢ Vybratie a spätné uloženie dvoch mostov (váha jedného mosta 17 t), váha sa nachádza
pod zastrešením (doporučená obhliadka miesta )
➢ Na zákazku je nutné použitie žeriavu.
➢ Vyčistenie vážnej jamy (mechanické vyčistenie a dočistenie vodným vysokotlakovým
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čističom, váha má odvodňovacie otvory) – nádobu na odpad, prípojku na vodu a el
.energiu
(230V) poskytne obstarávateľ (závod Spaľovňa odpadu )
Výmena uložení a držiakov snímačov (55-01-07C)
Výmena tenzometrických snímačov (Flintec RC3-30TON-C3, krytie IP68,69K presnosť
podľa O.I.M.L. R60 n=3000d) v prípade ekvivalentu sa požaduje plná kompatibilita so
stávajúcim zariadením na ktoré sú snímače napojené.
Výmena zlučovacej skrinky (Flintec KPFD-8), krytie IP66
Výmena signálnej kabeláže zo zlučovacej skrinky do vyhodnocovacej jednotky (LiYCI
0,5x6 cca 20 m).
Oprava sadnutých základov váhy (zvýšenie mostov na úroveň vrchnej hrany konštrukcie
Mostovej jamy)
Oprava výjazdových plechov
Oprava dorazov mostov
Výmena tesniacich gúm po obvode váhy (Gumený T profil 0536375, 50x70mm/14mm)
cca. 38m
Príprava a asistencia pri úradnom overení. Dodávateľ zabezpečí justáž. Overenie
zabezpečí obstarávateľ OLO a.s. (justáž a overenie v spolupráci so SLM)
Vyhodnocovacia jednotka, PC a software nie sú súčasťou zákazky (zostávajú pôvodné)
Zákazka bude ukončená úspešným vykonaním overenia.
Požadujeme dodržanie všetkých bezpečnostných a technických noriem v zmysle platnej
legislatívy.

4. Miesto dodania predmetu zákazky
4.1.Výstupná váha v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 72, Bratislava

5. Termín dodania
5.1. Termín dodania predmetu zákazky na požadované práce je stanovený na 47-49 týždeň
2019.

6. Obhliadka
6.1.Odporúča sa obhliadka. Pre obhliadku je potrebné dohodnutie termínu min deň vopred na
tel. č. 0918 110 521 pán. Jurta. Posledný možný deň obhliadky je 24 hod. pred dňom lehoty
na predkladanie ponúk.

7. Doklady ktoré je uchádzač povinný predložiť
7.1. Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
záujemca predloží vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne
osvedčených kópií (sken):
7.2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa:
• § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní , t.j. Doklady o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý

zodpovedá predmetu zákazky. V prípade ak je uchádzač zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov, tento doklad nepredkladá a túto informáciu uvedie vo
svojej ponuke.
•

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie
čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte pdf. – (Príloha č.1 Výzvy)

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Zmluvné podmienky
8.1. Verejný obstarávateľ doručí elektronicky víťaznému uchádzačovi objednávku v zmysle
predloženej víťaznej cenovej ponuky.
8.2. Verejný obstarávateľ vyzve víťazného uchádzača pred vystavením objednávky na
predloženie:
➢ potvrdenia o registrácii na opravy a montáže určených meradiel podľa zákona č.
157/2018 Z.z.
➢ ISO 9001 (systém manažérstva kvality) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém
manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so
zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických
noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.48a) Verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný
príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal
možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a
obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie
systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými
preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva
kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém
manažérstva kvality
8.3. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.
8.4. Splatnosť faktúry bude 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
8.5. Faktúra bude vystavená na základe objednávky, ktorú verejný obstarávateľ zašle
dodávateľovi elektronicky. Podkladom pre fakturáciu bude odovzdávací protokol. Faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH č 222/2004 v znení neskorších

predpisov.

9. Trvanie zmluvného vzťahu
9.1. Objednávka sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán. Objednávka
nadobúda platnosť dňom doručenia elektronicky víťaznému uchádzačovi. Lehota na
uskutočnenie stavebných prác v rozsahu opisu predmetu zákazky je do 5 kalendárnych dní
od odovzdania staveniska oprávnenou osobou verejného obstarávateľa.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
10.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude Najnižšia cena. Zaokrúhlená na dve desatinné
miesta.
10.2. Pod cenou sa rozumie celková cena za vykonanie predmetu zákazky v EUR bez DPH, ktorá
je výsledkom vyplnenia a ocenenia Výkazu výmer vypracovaného uchádzačom v zmysle Výkazu
výmer uvedeného v prílohe č. 2 tejto Výzvy.
10.3. Hodnotená cena bude bez DPH.

11. Predkladanie ponúk
11.1.Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej
adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5339/summary.
11.2. Predkladanie ponúk je umožnené registrovaným uchádzačom.
11.3.V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené
požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je .pdf) tak, ako je uvedené v bode
12. tejto Výzvy. Doklady musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. Ak
ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
11.4. Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo
skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi
spoločne). V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť
doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného
konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude
ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná
vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z
dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce
fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné
práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci
členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
11.5. Uchádzač alebo skupina uchádzačov môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže
byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov.

12. Obsah ponuky
12.1. Ponuka musí obsahovať:
➢ dokumenty, ktorými uchádzač alebo skupina uchádzačov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa bodu 7. tejto Výzvy,
➢ Kompletne vyplnené ČESTNÉ VYHLÁSENIE ( príloha č.1 tejto Výzvy ) podľa ust. § 32 ods.
1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z, podpísané a opečiatkované uchádzačom (jeho
štatutárnym zástupcom resp. ním splnomocnenou osobou),
➢ Kompletne vyplnený a ocenený Výkaz výmer (príloha č. 2 tejto Výzvy) podpísaný
a opečiatkovaný uchádzačom (jeho štatutárnym zástupcom resp. ním splnomocnenou
osobou),
➢ Krycí list ponuky v zmysle prílohy č. 3 tejto Výzvy, v ktorom musia byť uvedené základné
identifikačné údaje v minimálnom rozsahu meno a priezvisko kontaktnej osoby,
telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný
obstarávateľ s uchádzačom komunikovať, obchodné meno uchádzača, sídlo, IČO a
označenie súťaže,
➢ Plnomocenstvo v prípade, že za spoločnosť koná osoba oprávnená na základe plnej
moci, pričom sa vyžaduje, aby podpis splnomocniteľa bol úradne overený.

13. Jazyk ponuky
13.1. Uchádzač 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.

14. Lehota na predkladanie ponúk
14.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 11.11.2019 o 10.00.
UPOZORNENIE
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí, čo znamená, že nebude zaradená do vyhodnocovania. Z uvedeného dôvodu
verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia nečakali s predložením ponuky na
posledné okamihy pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a aby svoju ponuku
predložili s dostatočným časovým predstihom.

15. Vysvetľovanie výzvy
15.1 V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej
sprievodnej dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného
obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich

vysvetlenie. Záujemca musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi
dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný
obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým záujemcom.
O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom notifikačného emailu.
15.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

16. Vyhodnotenie ponúk:
16.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky
a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky
KOMUNIKÁCIA“.
16.2 Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov.
16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky predložené
ponuky a v prípade potreby súťaž opakovať.

17. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
17.1. Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR bez
DPH za poskytnutie predmetu zákazky avšak len ak ponuka uchádzača nepresiahne
sumu stanovenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
17.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu
celkovú cenu za poskytnutie predmetu zákazky v EUR bez DPH. Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa stanoveného kritéria, t. j. na druhom mieste sa umiestni
uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou za poskytnutie predmetu zákazky, na
treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou za poskytnutie
predmetu zákazky atď.
17.3. Verejný obstarávateľ zašle bezodkladne po vyhodnotení ponúk z hľadiska plnenia kritéria
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk, v ktorom úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným
uchádzačom oznámi, že ich ponuky neprijíma a uvedie dôvody neprijatia ich ponúk a
poradie uchádzačov.
17.4. V prípade ak víťazný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo jej časti pred lehotou
viazanosti alebo z akýchkoľvek dôvodov neuzatvorí s vyhlasovateľom zmluvu alebo
objednávku vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo osloviť na uzatvorenie zmluvy
alebo objednávky uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

18. Prílohy:
18.1. Príloha č.1 ČESTNÉ VYHLÁSENIE podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z
18.2. Príloha č. 2 Výkaz výmer
18.3. Príloha č.3 Krycí list ponuky

19. Informácie o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom
notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej
zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti
obrazovky)

V Bratislava, dňa 29.10.2019.

