Verejný obstarávateľ:

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

Verejné obstarávanie s názvom: „Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a
vytriedených zložiek odpadu“
Zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 27.02.2020 pod zn. 2020/S 041-096398 a vo
Vestníku ÚVO č. 49/2020 zo dňa 28.02.2020 pod č. 10702 - MST (ďalej len
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým hospodárskym subjektom výsledok vyhodnotenia
ponúk vo verejnej súťaži s názvom „Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a
vytriedených zložiek odpadu“.
Zoznam uchádzačov, ktorí počas lehoty na predkladanie ponúk predložili ponuky:
Por. Číslo
1.
2.
3.

Identifikácia uchádzača
KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice,
IČO: 36 596 086
CONTENUR Česká republika s.r.o., Vodní 214, 783 45 Senice na Hané, ČR
IČO: 05454824
Zoltán Berner, Vajanského 2219/73, 90001 Modra,
IČO 40048098

Komisia zriadená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk predložených do verejného obstarávania (ďalej
len „komisia“) skonštatovala, že uchádzač CONTENUR Česká republika s.r.o. zložil zábezpeku v požadovanej
výške tak, že na účet verejného obstarávateľa bola pripísaná až v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk, a teda nesplnil požiadavku verejného obstarávateľa a podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“) verejný obstarávateľ ponuku tohto uchádzača vylúčil z predmetného verejného obstarávania.
Finálne poradie ponúk po zrealizovaní elektronickej aukcie:
Poradie uchádzača Uchádzač

Celková ponuka uchádzača v EUR s DPH

1.

Zoltán Berner, IČO 40048098

532 005,00

2.

KATIS s.r.o., IČO: 36 596 086

532 269,00

1

Charakteristiky a výhody ponuky úspešného uchádzača:
Úspešný uchádzač Zoltán Berner, IČO 40048098, predložil ponuku podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
uvedených v súťažných podkladoch. Po skončení elektronickej aukcie uchádzač predložil aktualizovanú cenovú
ponuku, ktorá zohľadňovala výsledky elektronickej aukcie. Predložená ponuka úspešného uchádzača je cenovo
najvýhodnejšia a komisia skonštatovala, že nie je mimoriadne nízkou ponukou, uchádzač spĺňa všetky podmienky
účasti, tak ako boli požadované a komisii nie sú známe iné dôvody na vylúčenie uvedené v § 40 ZVO. Predložená
ponuka úspešného uchádzača bola v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, úspešný uchádzač súhlasí
so zmluvnými podmienkami plnenia a zároveň zložil bankovú zábezpeku ponuky v požadovanej výške.
Verejný obstarávateľ týmto oznamuje uchádzačovi
Zoltánovi Bernerovi, IČO 40048098,
že ním predloženú ponuku za celý požadovaný predmet zákazky
v hodnote 532 005,00 EUR bez DPH
prijíma.

Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na poskytnutie súčinnosti k podpisu
rámcovej dohody v zmysle ZVO.
Subjekty, ktorých práva alebo právom chránené záujmy mohli byť konaním verejného obstarávateľa dotknuté, majú
právo podať námietku v súlade s § 170 ZVO v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

V Bratislave dňa 11.6.2020

v.r.

v.r.

Ing. Martin Maslák

Ing. Andrej Rutkovský

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

