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 VYHODNOCOVANIA PONÚK A SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
členovia komisie:
s právom vyhodnocovať:

bez práva vyhodnocovať:

p. Jozef Bálint
p. Anna Vargová
p. Anna Kapišinská
p. Tatiana Blašková
p. Marcela Turčanová
p. Karol Meliška

I. Zábezpeky
Zábezpeka ponúk sa nevyžadovala.

II. Vyhodnotenie ponúk z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky v súlade s § 53 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s
§ 40 ZVO a s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
Komisia skontrolovala obsah predloženej ponuky každého uchádzača. Každá prijatá ponuka bola
predložená v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE v súlade so súťažnými podkladmi
a oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Systém Josephine zabezpečil automatizované
podpísanie ponuky, ako aj autentifikáciu a identifikáciu uchádzača, a to príslušným programovým
rozhraním.
Obsah ponúk jednotlivých uchádzačov je uvedený v prehľadnej tabuľke „Obsah ponuky“ (Príloha č. 1
tejto zápisnice).
Príslušní odborní garanti po oboznámení sa s obsahom ponúk zistili:

Uchádzač FCC Slovensko s.r.o., IČO: 31318762
- Predložená podpísaná rámcová dohoda v znení zverejnenom verejným obstarávateľom – jediná
zmena je označenie zmluvných strán: „držiteľ odpadu“ na „objednávateľa“ a „prevádzkovateľ
skládky“ na „poskytovateľa“. Túto zmenu ale nepovažujeme za podstatnú a nijako nemení nami
stanovené podmienky, preto je možné skonštatovať súhlas uchádzača so stanovenými
zmluvnými podmienkami bez výhrad;

-

-

Ponúknutá cenová ponuka vyplnená v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa – cena je
považovaná za trhovo primeranú, členovia komisie nemajú pochybnosti o jej reálnosti (nejaví
známky mimoriadne nízkej ponuky, za ktorú by nebolo možné alebo bolo ohrozené zmluvné
plnenie).
Uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov – zápis č. 2020/1-PO-E3536 platný
do 31.1.2023, čím preukázal splnenie podmienok účasti osobného postavenia;
Komisii nie sú známe dôvody vylúčenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO ani iné dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZVO, preto môže skonštatovať splnenie podmienok účasti v
požadovanom rozsahu.

Členovia komisie po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali splnenie požiadaviek
na predmet zákazky a podmienok účasti. Vo vzťahu k oprávneniu prevádzkovať skládku (viazaná
živnosť, ktorá je súčasťou plnenia) – uchádzač v Rámcovej dohode uviedol subdodávateľa – FCC Zohor
s,r.o., ktorý je prevádzkovateľom skládky Zohor (vzdialená od Nám. SNP v Bratislave 25,3 km podľa
googlemaps.com (najkratšia vzdialenosť), na ktorú bude uchádzač zabezpečovať skládkovanie odpadu.
Spoločnosť FCC Zohor s.r.o. je evidovaná Ministerstvom životného prostredia ako prevádzkovateľ
danej skládky (viď. verejne dostupné údaje na https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalnehohodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2016_web.pdf ).

Uchádzač PURA, spol. s r.o., IČO: 34105948
- Predložená podpísaná rámcová dohoda v znení zverejnenom verejným obstarávateľom; je
možné skonštatovať súhlas uchádzača so stanovenými zmluvnými podmienkami bez výhrad;
- Ponúknutá cenová ponuka vyplnená v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa – cena je
považovaná za trhovo primeranú, členovia komisie nemajú pochybnosti o jej reálnosti (nejaví
známky mimoriadne nízkej ponuky, za ktorú by nebolo možné alebo bolo ohrozené zmluvné
plnenie).
Uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov – zápis č. 2017/11-PO-E6718 platný
do 14.11.2020, čím preukázal splnenie podmienok účasti osobného postavenia;
Komisii nie sú známe dôvody vylúčenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO ani iné dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZVO, preto môže skonštatovať splnenie podmienok účasti v
požadovanom rozsahu.
Členovia komisie po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali, že z ponuky
uchádzača (konkrétne z bodu 1.7. Rámcovej dohody) vyplýva, že odpad sa bude zneškodňovať na
skládke Veľké Dvorníky v Trnavskom kraji. Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že skládka je
prevádzkovaná samotným uchádzačom (evidovaná Ministerstvom životného prostredia ako
prevádzkovateľ danej skládky (viď. verejne dostupné údaje na https://www.minzp.sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2017_web.pdf ).
Vo vzťahu k vzdialenosti skládky od Nám. SNP členovia komisie overili najkratšiu vzdialenosť:
-

podľa googlemaps.com je najkratšia vzdialenosť 55,7 km tam a 55,7 km späť
podľa mapy.zoznam.sk je najkratšia vzdialenosť 51 km tam a 51 km spať.

Komisia na základe týchto skutočností konštatovala, že jej nie je zrejmé, akým spôsobom uchádzač pri
predkladaní ponuky zohľadnil fakt, že skládka odpadov nemôže byť z prevádzkových a ekonomických
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dôvodov uvedených v oznámení o vyhlásení VO vzdialená od Nám. SNP v Bratislave viac ako 42 km
tam a 42 km späť a ako teda preukazuje, že jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na túto nejasnosť požiadal uchádzača o vysvetlenie, ako je splnená táto
požiadavka verejného obstarávateľa.
Uchádzač vo vysvetlení svojej ponuky uviedol, že v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke nebol
uvedený spôsob výpočtu vzdialenosti. Ďalej uvádza: „...mali sme za to, že ide o perimeter (kružnicu) s
polomerom 42 km a podľa našich výpočtov túto vzdialenosť spĺňame. Pokiaľ komisia verejného
obstarávateľa preukáže, že v súťažných podkladoch jednoznačne a nepochybne stanovila, že má ísť o
konkrétny spôsob výpočtu, napr. cestná vzdialenosť, sme pripravení podľa ustanovenia zmluvy – bodu
2.2. znášať náklady na dopravu nad rámec okruhu 42 kilometrov.“
Komisia uvádza, že v Prílohe č. 2 súťažných podkladov – „Opis predmetu zákazky“ - je uvedené:
„Verejný obstarávateľ (...) určil maximálnu akceptovateľnú vzdialenosť skládky do 42 km od Nám. SNP
v Bratislave pre cestu tam a 42 km pre cestu späť (42km+42 km). Skládka odpadov umiestnená vo väčšej
vzdialenosti je pre verejného obstarávateľa vysoko nákladová a neefektívna z pohľadu nastavenia obehu
zberových vozidiel (zber odpadu v uliciach hlavného mesta a následný odvoz odpadu na určenú
skládku).“
Z uvedeného definovania maximálnej prípustnej vzdialenosti skládky od Nám. SNP v Bratislave je
zrejmé, že ide o „cestu“, po ktorej sú spôsobilé jazdiť „zberové vozidlá“, a nejde o „perimeter (kružnicu)
s polomerom 42 km“, ako uvádza uchádzač.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že verejný obstarávateľ stanovil spôsob posúdenia vzdialenosti (merania)
podľa najkratšej trasy určenej verejne dostupnými mapami. V súlade s princípom transparentnosti
verejný obstarávateľ v žiadosti o vysvetlenie ponuky uviedol uchádzačovi identifikáciu verejne
dostupných máp, na základe ktorých overoval splnenie stanovenej požiadavky. Uchádzač v odpovedi
tieto skutočnosti nespochybnil, nevyvrátil a nepredložil iné verejne dostupné mapy, ktoré by
preukazovali vzdialenosť skládky do 42 km od Nám. SNP v Bratislave.
Na základe vyššie uvedených argumentov komisia konštatuje, že uchádzač nepredložil žiadne dôkazy,
ktoré by vysvetlili a preukázali, že jeho ponuka spĺňa požiadavky na „maximálnu akceptovateľnú
vzdialenosť skládky do 42 km od Nám. SNP v Bratislave pre cestu tam a 42 km pre cestu späť“, preto
ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.
Komisia teda odporúča verejnému obstarávateľovi vylúčiť ponuku uchádzača PURA, spol. s.r.o.,
IČO 34105948 z predmetného verejného obstarávania v súlade s § 53 ods. 5 ZVO.
Komisia na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zostavila nasledovné poradie uchádzačov:
Uchádzač

Poradie
uchádzača

1.

FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor
IČO: 31318762
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Základná cena za celý
požadovaný predmet
zákazky
/v EUR bez DPH/
600 000,00 €

Vylúčený PURA, spol. s.r.o., Kračanská cesta 785/41,
929 01 Dunajská Streda

630 000,00 €

IČO: 34105948
IV. Záver
Komisia konštatuje, že vyhodnocovanie ponúk a podmienok účasti v rámci verejnej súťaže nadlimitnej
zákazky prebehlo v súlade s podmienkami stanovenými podľa ZVO.
Komisia na základe svojej činnosti odporúča verejnému obstarávateľovi prijať výsledok vyhodnotenia
súťaže a zároveň odporúča verejnému obstarávateľovi prijať ponuku úspešného uchádzača FCC
Slovensko s.r.o., IČO: 31318762, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky a splnil všetky
podmienky účasti, ako aj požiadavky na predmet zákazky tak, ako boli požadované.
Keďže druhá predložená ponuka bola vylúčená, verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu len
s jedným uchádzačom.
Všetci členovia komisie týmto prehlasujú neexistenciu konfliktu záujmov v súlade s § 23 ZVO voči
daným uchádzačom a mlčanlivosť o informáciách uvedených v ponukách.
Prílohy zápisnice:
-

Príloha č. 1 - Tabuľka „Obsah ponuky“

-

Príloha č. 2 - Prezenčná listina

V Bratislave, dňa 3.3.2020
Zapísala: Marcela Turčanová
Súhlas zápisu so skutočnosťou potvrdzujú:
členovia komisie:
s právom vyhodnocovať:

bez práva vyhodnocovať:

predseda:

Jozef Bálint

...............................

členovia:

Anna Vargová

...............................

Anna Kapišinská

...............................

Tatiana Blašková

...............................

Marcela Turčanová

...............................

Karol Meliška

...............................
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