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“)

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
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác podľa identifikácie
predmetu zákazky v zmysle § 3 ods. 3 a § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje verejný obstarávateľ podľa § 117 zákona o
verejnom obstarávaní a to formou doručenia „Výzvy na predloženie cenovej ponuky“ (ďalej ako
„výzva“) prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE (ďalej ako „EN JOSEPHINE“).
Celý priebeh postupu zadávania danej zákazky s nízkou hodnotou, komunikácia a predkladanie
cenových ponúk sa uskutoční prostredníctvom systému EN JOSEPHINE.
Zákazka nie je vyhradená pre registrované integračné pracoviská / chránené dielne.
Názov :
CPV:

Inštalácia centrálneho vysávacieho systému pre tuhý odpad z čistenia plynov.
42000000-6 - Priemyselné mechanizmy
429950007 – Rôzne čistiace mechanizmy
45255400-3 – Montážne práce
60000000-8 – Dopravné služby
Druh:
Tovar, Služby
Elektronická aukcia:
Nie
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 14 500,00
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3. Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je inštalácia stacionárneho centrálneho vysávania v zmysle Európskej dohody o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí podľa ADR 2019. Predmet zákazky bude
zabezpečovať vysávanie cisterien odvážajúcich tuhý odpad z čistenia plynov tak, aby na cisterne pri
vstupe na komunikáciu nezostali žiadne zvyšky plniacej látky. Centrálne vysávanie musí obsahovať
separátor, musí byť schopné vysávať suchý aj mokrý materiál (zima, dážď) a potrubie musí mať
dostatočnú dĺžku aby bolo možné vysávať cisternu aj okolie plnenia. Centrálna jednotka bude
umiestnená v budove odškvarovania vzdialenosť od miesta vysávania je 30 metrov. Sacia hadica musí
mať dĺžku minimálna 15 metrov a jej obsluha musí byť bezpečná pre práce vo výške (na cisterne).
Špecifikácia obsiahnutá v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky

4. Miesto plnenia, predpokladaný termín a lehota plnenia predmetu zákazky /
OBHLIADKA
4.1 Predmet zákazky – Inštalácia centrálneho vysávania pre tuhý odpad z čistenia plynov sa bude
realizovať v priestoroch a objektoch Závodu Spaľovňa odpadov, Vlčie hrdlo 72, Bratislava.
4.2 Predpokladaný termín a lehota plnenia – doba plnenia predmetu zákazky: Zhotoviteľ dodá
predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou a inštaláciou na miesto plnenia
po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.12.2019, pričom o nadobudnutí účinnosti tejto
Zmluvy poverená osoba informuje Zhotoviteľ emailom.
4.3 Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 13:00 hod.
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť žiadosťou prostredníctvom EN JOSEPHINE.

5. Doklady ktoré je uchádzač povinný predložiť
Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti záujemca
predloží vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (sken):
5.1 Osobné postavenie:
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa
§ 32 ods. 1 písm. e), ktorý zodpovedá predmetu zákazky. V prípade ak je uchádzač zapísaný
v Zozname hospodárskych subjektov, tento doklad nepredkladá a túto informáciu uvedie vo svojej
ponuke.
- Doklad o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
podľa § 32, ods. 1, písm. f) – Príloha č. 2 Výzvy.
Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
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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.

6. Typ zmluvného vzťahu
6.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa § 269, ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom návrh zmluvy tvorí Prílohu
č. 3 tejto Výzvy (ďalej len „zmluva“).
6.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ktorý:
a) nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, alebo
b) ak u neho existujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní.
6.3 Neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy bude tvoriť Príloha č. 4 Výzvy –Návrh na plnenie
kritérií úspešného uchádzača.

7. Trvanie zmluvného vzťahu
Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán, najneskôr však do
31.12.2019.

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia cena zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Celková
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním a inštaláciou predmetu zákazky.
Hodnotená cena bude bez DPH.

9. Predkladanie ponúk
9.1 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/5674/summary.
9.2 Predkladanie ponúk je umožnené registrovaným uchádzačom.
9.3 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.

10. Obsah ponuky
10.1 Ponuka musí obsahovať:
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➢ dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa bodu 5 tejto Výzvy,
➢ Kompletne vyplnené Čestné vyhlásenie ( príloha č. 2 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),
➢ Splnomocnenie, v prípade, že za spoločnosť koná osoba oprávnená na základe plnej moci,
pričom sa vyžaduje, aby podpis splnomocniteľa bol úradne overený.

11. Jazyk ponuky
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.

12. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 02.12.2019 do 10:00 h
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.

13. Vysvetľovanie výzvy
13.1 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 e-mailu.
13.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

14. Vyhodnotenie ponúk:
14.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky
a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky KOMUNIKÁCIA“.
11.2 Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov.
11.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky predložené ponuky
a v prípade potreby súťaž opakovať.
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15. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy:
15.1. 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.
15.2. 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.
15.3. 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.
15.4. V prípade ak víťazný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo jej časti pred lehotou viazanosti
alebo z akýchkoľvek dôvodov neuzatvorí s vyhlasovateľom zmluvu, vyhradzuje si verejný
obstarávateľ právo osloviť na uzatvorenie zmluvy alebo objednávky uchádzača, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí.

16. Prílohy:
16.1 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
16.2 Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov
16.3 Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo
16.4 Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií

17. 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 Bratislave dňa 26.11.2019
Mgr. Slávka Hajčaková, referent obstarávania
.........................………………………............................
Meno, priezvisko, funkcia
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