ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
„Obnova opotrebovaných pásov dopravníkov v ZEVO, dodávka s montážou a dodávka

na sklad, opravy dopravníkových pásov“
dňa 16. 7. 2020
Ponuky vyhodnocovali zamestnanci OLO a.s. :
1.
2.
3.
4.

Ing. Kontína Zdenko,
Ing. Duba Róbert,
Mgr. Jozef Bálint,
Ing. Milan Hamala,

manažér ZEVO Bratislava (Spaľovňa)
vedúci údržby ZEVO
vedúci nákupu
nákup

Výzva zverejnená a zároveň zaslaná elektronicky prostredníctvom SW JOSEPHINE 6.7.2020,
s termínom predloženia ponúk do 15.7. 2020 do 10.00 hod. trom podnikateľským subjektom:
1. GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 363 66 811
kontaktná osoba: Karol Dudík, t.č.: +421 911801890, e-mail: dudik.karol@gumex.sk
2. GODUR, s.r.o. Továrenská 4510, 020 01Púchov, IČO: 315 94 441,
Kontaktná osoba: Viktor Salviany, t.č. .: +421 949329855, e-mail: viktor.salviany@godur.sk
3. BOB s.r.o.. Rakovnica 64, 049 31, Slovensko, IČO: 51886758,
Kontaktná osoba: obchod BOBsro , t.č. .: +421 915 881 706, e-mail: obchod@bobsro.sk
Predpokladaná hodnota zákazky: 86 915,07 € bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH
Kód CPV:
42417310-8 Dopravníkové pásy, 44425300-8 Gumené pásy , 42419810-7 Časti
pásových dopravníkov, 19513000-5 Pogumované textílie, 45255400-3 Montážne práce , 45111300-1
Demontážne práce, 45259000-7 Opravy a údržba zariadenia, 51511400-1 Inštalácia špeciálnych
dopravných systémov , 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 90500000-2 ,Služby
súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je obnova opotrebovaných pásov dopravníkov v ZEVO, dodávka s montážou a
dodávka na sklad, opravy dopravníkových pásov na 18 mesiacov. Podrobne uvedené vo výzve
a v prílohe návrhu rámcovej zmluvy
Termín plnenia: do konca roku 2021 – Rámcová zmluva – plnenie postupne na základe čiastkových
objednávok
Miesto dodania: Bratislava ZEVO
Podmienky účasti uchádzačov:
1) potvrdenie o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu –
preukazuje sa dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať

službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – overuje verejný obstarávateľ prostredníctvom verejne
dostupných informácií, potvrdzuje uchádzač čestným vyhlásením.
2 ) potvrdenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - preukazuje
uchádzač s najnižšou cenou čestným vyhlásením,
Z troch oslovených subjektov predložili ponuku dvaja uchádzači:
Uchádzač č. 1: GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivánska cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 363 66
811,
Návrh na plnenie kritéria: 81 370,00 € bez DPH
Uchádzač predložil ponuku dňa 13.7.2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE.
Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Uchádzač č. 2 : GODUR, s.r.o. Továrenská 4510, 020 01Púchov, IČO: 315 94 441,
Návrh na plnenie kritéria: 78 579,35 € bez DPH
Uchádzač predložil ponuku dňa 15.7.2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE.
Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzač bol dňa
15.7.2020 na základe najnižšej ceny vyzvaný na doplnenie ponuky - preukázanie splnenia
podmienok účasti- zaslanie čestného vyhlásenia. Splnenie podmienok účasti bolo preukázané dňa
15.7.2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE .

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE - identifikácia úspešného uchádzača
Úspešný uchádzačGODUR, s.r.o. Továrenská 4510, 020 01Púchov, IČO: 315 94 441,
Kontaktná osoba: Viktor Salviany, t.č. .: +421 949329855, e-mail: viktor.salviany@godur.sk
Najnižšia ponuka: 78 579,35 € bez DPH
Ponuka spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač splnil podmienky účasti.
Prítomní zamestnanci odborného útvaru OLO a.s., ktorí ponuku na uvedený predmet zákazky
vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu OLO a.s., prijať ponuku úspešného uchádzača.
Zápisnicu podpísali:
Ing. Kontína Zdenko

.........v.r......................

Mgr. Jozef Bálint

.......... v.r......................

Ing. Duba Róbert

...........v.r......................

Ing. Milan Hamala

............v.r......................

