Verejný obstarávateľ:

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.,

Verejné obstarávanie s názvom:

„Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku“

Zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 14.01.2020 pod zn. 2020/S 009-016879 a vo
Vestníku ÚVO č. 9/2020 zo dňa 15.01.2020 pod č. 1540 – MSS (ďalej len
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“)

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK
predložených vo verejnom obstarávaní
Otváranie ponúk:

10.02.2020 o 11:00 h v budove sídla verejného obstarávateľa

Členovia komisie:
s právom vyhodnocovať:

p. Jozef Bálint
p. Anna Vargová
p. Anna Kapišinská
p. Tatiana Blašková

bez práva vyhodnocovať:

p. Marcela Turčanová
p. Karol Meliška

I. Úvod
Pred samotným otváraním ponúk procesný garant poučil členov komisie o procese vyhodnocovania ponúk v rámci
verejného obstarávania, o ich úlohách, právach a povinnostiach, ako členov komisie, o spôsobe a priebehu
vyhodnocovania ponúk z pohľadu nadväzujúcich postupov a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o informáciách,
s ktorými sa oboznámia pri vyhodnocovaní ponúk.
Otváranie ponúk bolo verejné a nikto z uchádzačov sa ho nezúčastnil.
II. Otváranie ponúk
Komisia skontrolovala prostredníctvom elektronického systému https://josephine.proebiz.com doručenie ponúk a
skonštatovala, že boli doručené v určenej lehote na predkladanie ponúk a sú systémom riadne uzamknuté a
neporušené. Systém automaticky pridelil ponukám poradové čísla podľa času ich doručenia.

Komisia sa oboznámila s uchádzačmi, ktorí predložili ponuku do verejného obstarávania a s ich návrhmi na plnenie
kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Por.
číslo
1.
2.

Identifikácia uchádzača
FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO: 31318762
PURA, spol. s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01
Dunajská Streda
IČO: 34105948

Základná cena za celý požadovaný
predmet zákazky
/v EUR bez DPH/
600 000,00 EUR
630 000,00 EUR

Komisia sa dôkladne oboznámila s problematikou potenciálneho konfliktu záujmov s názornými príkladnými
situáciami, ktoré sa považujú za konflikt záujmov. Všetci prítomní členovia sa dohodli na vzájomnej súčinnosti v
oblasti nahlasovania prípadného konfliktu záujmov a prijatia potrebných okamžitých opatrení. Po oboznámení sa
s uchádzačmi, ktorí predložili ponuku, členovia komisie podpísali čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov
vo vzťahu k uchádzačom.
Členovia komisie sa dohodli na ďalšom postupe vyhodnocovania ponúk a ukončili verejné otváranie ponúk.
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica z otvárania ponúk zodpovedá skutočnosti.

V Bratislave dňa 10.2.2020

