Verejný obstarávateľ:

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

Verejné obstarávanie s názvom: „Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob“
Časť 2:
Zverejnené:

„Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob“
v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 22.06.2020 pod zn. 2020/S 119-288538 a vo
Vestníku ÚVO č. 132/2020 zo dňa 23.06.2020 pod č. 22608 - 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 verejnom obstarávaní s názvom „Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných
nádob“ pre časť 2 - „Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob“.
Zoznam uchádzačov, ktorí počas lehoty na predkladanie ponúk predložili ponuky:
Por. Číslo

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

1.

sídlo: Pri kalvárii 7069/20, Trnava 917 01
Profi Truck Business s.r.o. (IČO: 28625528, CZ),

2.

sídlo: Ladova 317/1, Olomouc – Hejčín 779 00, ČR

Komisia zriadená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk
predložených do verejného obstarávania (ďalej len „komisia“) skonštatovala, že obaja uchádzači zložili zábezpeky
ich ponúk v požadovanej výške a forme, splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Finálne poradie ponúk po zrealizovaní elektronickej aukcie:
Poradie uchádzača Uchádzač

Celková ponuka uchádzača v € bez DPH

1. - úspešný

HANES Slovakia, s.r.o.

221 000,00 €

2. - neúspešný

Profi Truck Business s.r.o.

221 900,00 €

1

Charakteristiky a výhody ponuky úspešného uchádzača:
Úspešný uchádzač HANES Slovakia, s.r.o. predložil ponuku podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
uvedených v súťažných podkladoch. V elektronickej aukcii tento uchádzač ponúkol najnižšiu cenu pre príslušnú
časť predmetu zákazky. Po skončení elektronickej aukcie uchádzač predložil aktualizovanú cenovú ponuku, ktorá
zohľadňovala výsledky elektronickej aukcie. Komisia skonštatovala, že ním predložená ponuka v elektronickej
aukcii 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 zákona o verejnom obstarávaní. 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
HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK),
že ním predloženú ponuku do časti 2 predmetu zákazky - „Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie
zberných nádob“
v hodnote 221 000,00 EUR bez DPH
prijíma.

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

V Bratislave dňa 4.12.2020

Ing. Martin Maslák

Ing. Andrej Rutkovský

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

