Verejný obstarávateľ:

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

Verejné obstarávanie s názvom:

„Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu“

Časť 2
Zverejnené:

„Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26t“
v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 26.6.2020 pod zn. 2020/S 122-298833 a vo
Vestníku ÚVO č. 136/2020 zo dňa 29.06.2020 pod č. 23023 – MST (ďalej len
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“)

ZÁPISNICA Z VYHODNOCOVANIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI A
VYHODNOCOVANIA PONÚK
Členovia komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“):
s právom vyhodnocovať:
p. Jozef Bálint
p. Igor Strasser
p. Peter Harčarík
p. Michaela Čukašová
bez práva vyhodnocovať:

I.

p. Ján Takáč
p. Ján Buocik
p. Marcela Turčanová
p. Karol Meliška

Zábezpeky

Príslušní procesní garanti po neverejnom otváraní ponúk overili povinné náležitosti ponúk, a to zloženie zábezpeky
k predmetu zákazky, ktorá sa vyžadovala pre časť 2 vo výške 10 000,00 €.
Por.
Číslo
1.

2.

3.

Uchádzač
HYCA s.r.o. (IČO: 35900008, SK),
sídlo: Viničnianska cesta 9, Pezinok 902 01
Profi Truck Business s.r.o. (IČO: 28625528,
CZ),
sídlo: Ladova 317/1, Olomouc – Hejčín 779
00, ČR
HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK),
sídlo: Pri kalvárii 7069/20, Trnava 917 01
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Výška zábezpeky

Forma zloženia

10 000,00 €

Banková záruka

10 000,00 €

Bankovým prevodom

10 000,00 €

Bankovým prevodom

4.
5.

6.

MB SERVIS, s.r.o. (IČO: 44020091, SK),
sídlo: Kostolecká 1242/19A,
Moravany nad Váhom 92221
Scania Slovakia s.r.o. (IČO: 35826649, SK),
sídlo: Diaľničná cesta 4570/2A, Senec 903 01
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. (IČO:
35780754, SK),
sídlo: Tuhovská 5, Bratislava 831 07

10 000,00 €

Bankovým prevodom

10 000,00 €

Banková záruka

10 000,00 €

Bankovým prevodom

Príslušní procesní garanti konštatujú, že všetci uchádzači zložili zábezpeku ich ponúk v požadovanej výške, forme
a včas. Príslušní procesní garanti následne preverili doručenie originálov bankových záruk na adresu verejného
obstarávateľa, pričom potvrdili doručenie originálu bankovej záruky v listinnej forme u uchádzača HYCA s.r.o. (IČO:
35900008, SK).
Uchádzač Scania Slovakia s.r.o. (IČO: 35826649, SK) vo svojej ponuke predložil scan bankovej záruky, no verejný
obstarávateľ nedisponoval originálom, a preto požiadal uchádzača o vysvetlenie a predloženie originálu bankovej
záruky, ktorej scan bol súčasťou ponuky, aj v listinnej forme.
o viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky uchádzača odoslaná dňa 10.11.2020
Príslušní procesní garanti skontrolovali odpoveď na žiadosť o vysvetlenie, ako aj doručenie originálu bankovej
záruky na adresu verejného obstarávateľa, pričom potvrdili splnenie tejto požiadavky na predmet zákazky.
II.

Vyhodnotenie ponúk z pohľadu požiadaviek na predmet zákazky v súlade s § 53 zákona
o verejnom obstarávaní a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s § 40 zákona
o verejnom obstarávaní a s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania

Príslušní procesní garanti skontrolovali 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 podľa jednotlivých uchádzačov je uvedený v prehľadnej tabuľke „Obsah ponuky“ (Príloha č. 1 tejto
zápisnice).
Členovia komisie po oboznámení sa s obsahom ponúk zistili:
Uchádzač HYCA s.r.o. (IČO: 35900008, SK), sídlo: Viničnianska cesta 9, Pezinok 902 01
- Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitostí ponuky skonštatoval ich
splnenie v predloženej ponuke.
- Príslušní procesní garanti skontrolovali predložené dokumenty:
a) na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32
zákona o verejnom obstarávaní: čestné vyhlásenie o zápise v ZHS; overený zápis v ZHS reg. č. 2020/4-PO-C6113, platný do 20.4.2023;
b) na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam dodaní 3
ks vozidiel, plnenia od r. 03/2018, referencie zverejnené v evidencii referencií UVO.
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Príslušní procesní garanti zistili nezrovnalosti ohľadom deklarovaného predmetu referenčného plnenia,
a preto verejný obstarávateľ oslovil uchádzača a uvedených odberateľov za účelom spresnenia predmetu
uvádzaných dodaní.
o viď žiadosti o informácie odoslané odberateľom potvrdzujúcim referenčné plnenia a žiadosť
o vysvetlenie uchádzačom predložených dokumentov
Verejný obstarávateľ po preskúmaní odpovedí a doručených dokumentov skonštatoval, že uchádzačom
preukazované referenčné plnenie nie je v súlade s verejným obstarávateľom určenými minimálnymi
štandardmi podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti, pretože predmetom identifikovaných
dodaní niektorým odberateľom neboli zberové vozidlá ako celok, ale len nadstavby s prípadnou montážou
na podvozky zabezpečené odberateľmi, a preto verejný obstarávateľ vylúčil uchádzača z predmetného
verejného obstarávania.
o viď oznámenie o vylúčení ponuky uchádzača
Uchádzač Profi Truck Business s.r.o. (IČO: 28625528, CZ), sídlo: Ladova 317/1, Olomouc – Hejčín 779 00,
ČR
- Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitosti ponuky skonštatoval ich
splnenie v predloženej ponuke.
- Príslušní procesní garanti skontrolovali predložené dokumenty:
a) na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona
o verejnom obstarávaní: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelú, Výpis z Evidence rejstříku
trestú právnických osob, Výpis z Evidence rejstříku trestú fyzických osob, potvrdenie dvoch
zdravotných poisťovní, potvrdenie - Okresní správa soc. zabezpečení Olomouc, potvrdenie Finanční úřad pro Olomoucký kraj, potvrdenie - Celní úřad pro Olomoucký kraj, potvrdenie - Krajský
soud v Ostravě, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Čestné
vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá zákaz účasti vo VO.
o Procesní garanti zistili, že k 24.7.2020 došlo k ustanoveniu ďalšieho konateľa spoločnosti Profi Truck
Business s.r.o. (IČO: 28625528, CZ), a to pána Tomáša TRÁVNÍKA. V predloženom „Výpise ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelú“ naposledy aktualizovanom dňa 31.1.2020, ako aj v jeho
aktuálne zverejnenej verzii na webovej stránke vedenej Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, bol pán
Trávník uvedený stále ako osoba splnomocnená zastupovať spoločnosť vo vymedzenom rozsahu.
Vzhľadom na túto skutočnosť požiadal verejný obstarávateľ o zaslanie aktualizovaného „Výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ alebo o aktualizovaný „Výpis z obchodního rejstříku“
týkajúceho sa spoločnosti uchádzača. Výpis z registra trestov fyzickej osoby bol predložený
a overený v rámci zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelú, preto ho procesní garanti
nepovažovali za potrebné dožiadať.
o viď. žiadosť o vysvetlenie predložených dokumentov
Príslušní procesní garanti po dôkladnom preštudovaní odpovede skonštatovali splnenie
požadovaných podmienok účasti.
b) na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní: zoznam dodaní - 16 ks vozidiel, termíny plnenia sú správne (v intervale
10/2018 - 05/2020).
Príslušní procesní garanti v rámci vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky zistili, že Prílohu č. 3
Rámcovej kúpnej zmluvy označenú ako „Zoznam subdodávateľov“ predložil uchádzač nevyplnenú. Pre
vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ požiadal uchádzača o vysvetlenie, či správne rozumie, že
uchádzačovi v čase predkladania ponuky neboli známi žiadni subdodávatelia na plnenie predmetu
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zákazky, a preto predložil nevyplnenú prílohu zmluvy.
Príslušní členovia komisie po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali splnenie
požiadaviek na predmet zákazky (viď. Príloha č. 5 tejto zápisnice).
- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky zaslaná dňa 18.11.2020
Uchádzač HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK), sídlo: Pri kalvárii 7069/20, Trnava 917 01
Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitosti ponuky skonštatoval ich
splnenie v predloženej ponuke.
Príslušní procesní garanti skontrolovali predložené dokumenty:
a) na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona
o verejnom obstarávaní: overený zápis v ZHS - reg. č. 2019/8-PO-E2124, platný do 26.8.2022
b) na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní: doklad o preukázaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia „Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelú“ ČR spoločnosti Hanes s.r.o., ČR, ktorá je označená
ako tzv. „iná osoba“ podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej odborné alebo
technické kapacity uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti; referenčné plnenia preukazujúce za uchádzača a za tzv. „inú osobu“ zoznam dodaní
11 ks zberových vozidiel s nadstavbou s lineárnym lisovaním v období od 9/2017 do 12/2019 – z
toho 2 ks vozidiel s plnením 9/2019 a 12/2019 pre verejných obstarávateľov, ale 1 z týchto referencií
nebola zverejnená v Evidencií referencií ÚVO, a teda verejný obstarávateľ požiadal uchádzača
o vysvetlenie identifikovaných skutočností; verejný obstarávateľ zároveň na základe zistení
procesných grantov žiadal aj doplniť doklady spoločnosti Hanes s.r.o., ČR nad rámec „Výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelú“ ČR, aby bolo preukázané splnenie podmienok účasti
osobného postavenia tzv. „inej osoby“ v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní;
- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky zaslaná dňa 28.10.2020
Príslušní procesní garanti po dôkladnom preštudovaní odpovede skonštatovali splnenie požadovaných
podmienok účasti (viď. Príloha č. 5 tejto zápisnice).
Príslušní odborní garanti zodpovední za vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky v rozsahu techn.
špecifikácie v technických listoch nenašli informáciu vo vzťahu k technickým požiadavkám na ponúkané
zberové vozidlo, preto komisia požiadala uchádzača o vysvetlenie ponuky.
- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky zaslaná dňa 29.10.2020
Príslušní odborní garanti po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali splnenie techn.
požiadaviek na predmet zákazky.

Uchádzač MB SERVIS, s.r.o.(IČO: 44020091, SK), sídlo: Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom 92221
- Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitosti ponuky skonštatoval ich
splnenie v predloženej ponuke.
Príslušní procesní garanti skontrolovali predložené dokumenty:
a) na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona
o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument (JED) spoločnosti MB SERVIS, zároveň
overili zápis uchádzača v ZHS reg. č. 2019/11-PO-E2898, platný do 14.11.2022;
b) na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní: predložený JED spoločnosti M-U-T Maschinen - Umwelttechnik Transportanlagen Gesellschaft m.b.H., ktorá je označená ako iná osoba, podľa § 34 ods. 3 zákona
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o verejnom obstarávaní, ktorej odborné alebo technické kapacity uchádzač využije na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Príslušní procesní garanti nezistili skutočnosti, pre ktoré by bolo potrebné uplatniť vysvetlenie podľa § 40
zákona o verejnom obstarávaní, po skontrolovaní predložených dokumentov skonštatovali predbežné
splnenie požadovaných podmienok účasti.
- Príslušní odborní garanti zodpovední za vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky v rozsahu techn.
špecifikácie v technických listoch nenašli informáciu vo vzťahu k technickým požiadavkám na ponúkané
zberové vozidlo, preto komisia požiadala uchádzača o vysvetlenie ponuky.
- viď. žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky zaslaná dňa 29.10.2020
Príslušní odborní garanti po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali splnenie techn.
požiadaviek na predmet zákazky.

Uchádzač Scania Slovakia s.r.o. (IČO: 35826649, SK), sídlo: Diaľničná cesta 4570/2A, Senec 903 01
- Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitosti ponuky skonštatoval ich
splnenie v predloženej ponuke.
Príslušní procesní garanti skontrolovali predložené dokumenty:

a) na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32
zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument (JED) uchádzača, zároveň
overili zápis uchádzača v ZHS reg. č. 2020/8-PO-F4278 platný do 25.8.2023; Výpis z RPVS, Výpis
OR SR,

b) na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní: predložený JED spoločnosti REDOX s.r.o., ako inej osoby podľa § 34 ods.
3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej odborné alebo technické kapacity uchádzač využije na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti; predložené referencie spol. REDOX
s.r.o. - potvrdenie od objednávateľov o dodaní 27 ks zberových vozidiel (uvedené referenčné plnenia
by boli predmetom vysvetľovania až po prípadnom dosiahnutí 1. miesta v poradí vyhodnotenia
ponúk po e-aukcii ponukou tohto uchádzača, keďže splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bolo dočasne preukázané predloženým JED-om).
Príslušní procesní garanti nezistili skutočnosti, pre ktoré by bolo potrebné uplatniť vysvetlenie podľa § 40
zákona o verejnom obstarávaní, po skontrolovaní predložených dokumentov skonštatoval predbežné
splnenie požadovaných podmienok účasti.
- Príslušní odborní garanti zodpovední za vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky v rozsahu techn.
špecifikácie v technických listoch nenašli informáciu vo vzťahu k technickým požiadavkám na ponúkané
zberové vozidlo, preto komisia požiadala uchádzača o vysvetlenie ponuky.
- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky zaslaná dňa 04.11.2020
Príslušní odborní garanti po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali splnenie techn.
požiadaviek na predmet zákazky.

Uchádzač Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. (IČO: 35780754, SK), sídlo: Tuhovská 5, Bratislava 831 07
- Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie zmluvných náležitosti ponuky skonštatoval ich
splnenie v predloženej ponuke.
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Príslušní procesní garanti skontrolovali predložené dokumenty:
a) na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona
o verejnom obstarávaní: overili zápis uchádzača v ZHS reg. č. 2020/8-PO-F4242 platný do
21.8.2023, platný do 14.11.2022;
b) na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní: bol predložený JED spoločnosti REDOX s.r.o. (označenej v ponuke za
„subdodávateľa“), ako inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej odborné
alebo technické kapacity uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti; predložené referencie spol. REDOX s.r.o. - potvrdenie od objednávateľov o dodaní 27
ks zberových vozidiel (uvedené referenčné plnenia by boli predmetom vysvetľovania až po
prípadnom dosiahnutí 1. miesta v poradí vyhodnotenia ponúk po e-aukcii ponukou tohto uchádzača,
keďže splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bolo
dočasne preukázané predloženým JED-om).
Príslušní procesní garanti nezistili skutočnosti, pre ktoré by bolo potrebné uplatniť vysvetlenie podľa § 40
zákona o verejnom obstarávaní, po skontrolovaní predložených dokumentov skonštatoval predbežné
splnenie podmienok účasti.
- Príslušní odborní garanti zodpovední za vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky v rozsahu techn.
špecifikácie v technických listoch nenašli informáciu vo vzťahu k technickým požiadavkám na ponúkané
zberové vozidlo a zároveň identifikovali nezrovnalosť v identifikácii vozidla v rámci predloženej ponuky,
preto komisia požiadala uchádzača o vysvetlenie ponuky.

- viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky zaslaná dňa 10.11.2020
Príslušní odborní garanti po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali splnenie techn.
požiadaviek na predmet zákazky.
Pre časť 2 – Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním – 26t splnili podmienky účasti (tí, ktorí predložili JED,
predbežne splnili podmienky účasti) a požiadavky na predmet zákazky títo uchádzači:


Profi Truck Business s.r.o. (IČO: 28625528, CZ), sídlo: Ladova 317/1, Olomouc – Hejčín 779 00,
ČR



HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK), sídlo: Pri kalvárii 7069/20, Trnava 917 01



MB SERVIS, s.r.o. (IČO: 44020091, SK), sídlo: Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom 922 21



Scania Slovakia s.r.o. (IČO: 35826649, SK), sídlo: Diaľničná cesta 4570/2A, Senec 903 01



Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. (IČO: 35780754, SK), sídlo: Tuhovská 5, Bratislava 831 07

Komisia overila preukázanie splnenia požadovaných podmienok účasti v požadovanom rozsahu, nie sú jej známe
dôvody vylúčenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) zákona o verejnom obstarávaní ani iné dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, preto môže skonštatovať splnenie podmienok účasti v požadovanom
rozsahu vyššie uvedených uchádzačov. Komisia v súlade s § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúčila
uchádzača HYCA s.r.o. (IČO: 35900008, SK) z verejného obstarávania pre časť 2 pre nesplnenie požadovanej
podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti.
Na základe predložených ponúk pred elektronickou aukciou príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie
reálnosti ponúknutých cien vyhodnotil reálnosť ponúknutých cien (Príloha č. 2 tejto zápisnice „Vyjadrenie
odborného garanta k ponúknutej cene“).
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Komisia nepovažuje ponúknuté ceny za mimoriadne nízke, ohrozujúce schopnosť dodať požadované zberové
vozidlá s lineárnym lisovaním v súlade s Rámcovou kúpnou zmluvou.
III.

Elektronická aukcia

Komisia po vyhodnotení ponúk (s ohľadom na splnenie požiadaviek na predmet zákazky) podľa § 53 zákona
o verejnom obstarávaní a podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vyzvala uchádzačov na
účasť v elektronickej aukcii v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami uvedenými v súťažných
podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
Podrobný priebeh elektronickej aukcie konajúcej sa 01.12.2020 je zaznamenaný vo výstupných protokoloch
elektronickej aukcie zo systému Proebiz.
Komisia na základe výsledkov elektronickej aukcie a vyhodnotenia ponúk zostavila nasledovné poradie
uchádzačov:
Poradie
uchádzača

Uchádzač

Celková ponuka uchádzača
v € bez DPH

1.

HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK)

2 013 000,00

2.

MB SERVIS, s.r.o. (IČO: 44020091, SK)

2 022 900,00

3.

Scania Slovakia s.r.o. (IČO: 35826649, SK)

2 044 900,00

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. (IČO: 35780754,
SK)
Profi Truck Business s.r.o. (IČO: 28625528, CZ)

2 079 000,00

4.
5.
vylúčený

HYCA s.r.o. (IČO: 35900008, SK)

2 299 000,00
-

Uchádzač umiestnený na prvom mieste bol vyzvaný na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky v súlade
s výsledkom elektronickej aukcie, v ktorej bude premietnutá nová cena za predmet zákazky pre časť 2, ako aj
podpísanej Rámcovej kúpnej zmluvy ako súhlas so zmluvnými podmienkami.
Komisia nepovažuje ceny ponúknuté v elektronickej aukcii za mimoriadne nízke, ohrozujúce schopnosť za ne
dodať zberové vozidlá v požadovanej kvalite.
IV.

Záver

Komisia konštatuje, že vyhodnocovanie ponúk a podmienok účasti v rámci verejnej súťaže nadlimitnej zákazky
s názvom „Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu“ Časť 2 „Zberové vozidlá s lineárnym
lisovaním - 26t“ prebehlo v súlade s podmienkami stanovenými zákonom.
Komisia na základe svojej činnosti odporúča verejnému obstarávateľovi prijať výsledok vyhodnotenia súťaže
a zároveň odporúča verejnému obstarávateľovi prijať ponuku, ktorá vzišla z elektronickej aukcie úspešného
uchádzača HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK), ktorý ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky v
elektronickej aukcii a splnil všetky podmienky účasti, tak ako boli požadované.
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Všetci členovia komisie prehlasujú neexistenciu konfliktu záujmov voči daným uchádzačom a mlčanlivosť
o informáciách uvedených v ponukách.
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica z vyhodnotenia ponúk zodpovedá
skutočnosti.
Prílohy zápisnice:
-

Príloha č. 1 - Tabuľka „Obsah ponuky“

-

Príloha č. 2 - Tabuľka „Vyjadrenie odborného garanta k ponúknutej cene“

-

Príloha č. 3 - Tabuľka „Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti“

-

Príloha č. 4 - Tabuľka „Vyjadrenie odborného garanta k ponúknutej cene po e-aukcii“

-

Príloha č. 5 – Tabuľka „Vyjadrenie odborných garantov k splneniu technických požiadaviek“

-

Príloha č. 6 - Prezenčná listina

V Bratislave dňa 4.12.2020
Zapísal: Karol Meliška
Členovia komisie:
s právom vyhodnocovať:

bez práva vyhodnocovať:

p. Jozef Bálint

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

p. Igor Strasser

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

p. Peter Harčarík

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

p. Michaela Čukašová

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

p. Ján Takáč

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

p. Ján Buocik

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

p. Marcela Turčanová

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

p. Karol Meliška

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