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“)

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

Uchádzač

1.

HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297,
SK), sídlo: Pri kalvárii 7069/20, Trnava
917 01
Profi Truck Business s.r.o. (IČO:
28625528, CZ),
sídlo: Ladova 317/1, Olomouc – Hejčín
779 00, ČR

2.

Výška zábezpeky

Forma zloženia

10 000,00 €

Bankovým prevodom

10 000,00 €

Bankovým prevodom

Príslušní procesní garanti konštatujú, že všetci uchádzači zložili zábezpeku ich ponúk v požadovanej výške a forme
a včas.
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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 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: zoznam dodávok - 4 ks vozidiel, plnenie od 7/2017 do 5/2020
Príslušní procesní garanti nezistili skutočnosti, pre ktoré by bolo potrebné uplatniť vysvetlenie podľa § 40
zákona o verejnom obstarávaní, po skontrolovaní predložených dokumentov skonštatovali splnenie
požadovaných podmienok účasti.
- Príslušní odborní garanti zodpovední za vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky v rozsahu techn.
špecifikácie skonštatovali splnenie techn. požiadaviek na predmet zákazky (Príloha č. 5 tejto zápisnice).

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
trestu právnických osob, Výpis z Evidence rejstříku trestu 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 spolu s Komisiou verejného obstarávateľa 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
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o

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.
viď. žiadosť o vysvetlenie predložených dokumentov - odoslaná dňa 09.11.2020

b) na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní: zoznam dodaní 4 ks vozidiel, plnenie od 9/2017 do 4.6.2020.
Príslušní procesní garanti po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali splnenie
požadovaných podmienok účasti, s čím sa stotožnili aj členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky.
Príslušní procesní garanti v rámci vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky zistili, že Prílohu č. 3
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 zákazky, a preto
predložil nevyplnenú prílohu zmluvy.
o viď žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky odoslaná dňa 18.11.2020
Príslušní členovia komisie po dôkladnom preštudovaní doručenej odpovede skonštatovali splnenie
požiadaviek na predmet zákazky (Príloha č. 5 tejto zápisnice).
Pre časť 2 – „Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob“ splnili podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky títo uchádzači:



HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK), sídlo: Pri kalvárii 7069/20, Trnava 917 01
Profi Truck Business s.r.o. (IČO: 28625528, CZ), sídlo: Ladova 317/1, Olomouc – Hejčín 779 00,
ČR

Komisia overila preukázanie splnenia podmienok účasti v požadovanom rozsahu, nie sú jej známe dôvody
vylúčenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ani iné dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní, preto môže skonštatovať splnenie podmienok účasti v požadovanom rozsahu vyššie uvedenými
uchádzačmi.
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“).
Komisia nepovažuje ponúknuté ceny za mimoriadne nízke, ohrozujúce schopnosť dodať požadovanú umývačku
slúžiacu na mobilné umývanie zberných nádob.
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 25.11.2020 je zaznamenaný vo výstupných protokoloch
elektronickej aukcie zo systému Proebiz.
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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.

221 000,00

2.

Profi Truck Business s.r.o.

221 900,00

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 Kúpnej zmluvy s aktualizovanými údajmi po e-aukcii (ako pretrvávajúci prejav vôle uchádzača dodávať
ponúknuté vozidlá za stanovených zmluvných podmienok a cenu predloženú v e-aukcii).
Komisia nepovažuje ceny ponúknuté v elektronickej aukcii za mimoriadne nízke, ohrozujúce schopnosť dodať
požadovanú umývačku slúžiacu na mobilné umývanie zberných nádob.
IV.

Záver

Komisia konštatuje, že vyhodnocovanie ponúk a podmienok účasti v rámci verejnej súťaže nadlimitnej zákazky
s názvom „Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob“ pre časť 2 – „Umývačka slúžiaca
na mobilné umývanie zberných nádob“ 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., ktorý ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky v elektronickej aukcii a splnil
všetky podmienky účasti, tak ako boli požadované. Príslušný odborný garant zodpovedný za vyhodnotenie reálnosti
ponúknutých cien vyhodnotil reálnosť ceny ponúknutej týmto uchádzačom v elektronickej aukcii (viď. Príloha č. 4
tejto zápisnice).
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
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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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