SPRÁVA O ZÁKAZKE
vypracovaná podľa § 24 ods. 3 a podľa § 57 ods. 4 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
__________________________________________________________________________

A) Identifikácia verejného obstarávateľa
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
IČO: 00681300
a1) predmet zákazky: Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu
a vytriedených zložiek odpadu
a2) hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota 560 000,00 EUR bez DPH

B) Postup zadávania zákazky
Verejná súťaž na dodanie tovarov podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní

C) Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia
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
D) Identifikácia vybratých uchádzačov a odôvodnenie ich výberu
 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
Všetci uchádzači predložili ponuky v súlade so súťažnými podkladmi a s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania.
E) Identifikácia vylúčených uchádzačov/ponúk a odôvodnenie ich vylúčenia
 CONTENUR Česká republika s.r.o. (IČO: 05454824, CZ)
– v súlade s § 53 ods. 5 písm. a) zákona o VO
F) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Neuplatňuje sa
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G) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky

 Zoltán Berner (IČO: 40048098, SK)
Predložená ponuka úspešného uchádzača je cenovo najvýhodnejšia a komisia skonštatovala, že
nie je mimoriadne nízkou ponukou, uchádzač splnil všetky podmienky účasti, tak ako boli
požadované a komisii neboli známe iné dôvody na vylúčenie uvedené v § 40 zákona o verejnom
obstarávaní. Predložená ponuka bola v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa,
uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami plnenia a zároveň predložil zábezpeku formou
prevodu požadovanej sumy na účet verejného obstarávateľa na zabezpečenie ponuky.
Podiel zákazky, alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím
osobám, ak je známy
Neuplatňuje sa
H) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu
Neuplatňuje sa
I) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa
§ 135 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní
Neuplatňuje sa
J) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Neuplatňuje sa
K) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
Neuplatňuje sa
L) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:
Neuplatnilo sa.
M) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia
Verejný obstarávateľ v priebehu verejného obstarávania nezistil žiaden konflikt záujmov.

N) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávateľa:
Neuplatňuje sa – verejný obstarávateľ pripravil opis predmetu zákazky samostatne na základe
predošlých skúsenosti a informácií dostupných z webových stránok, ako aj aktuálneho trhu.

