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: Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob
a2) hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota 579 600,00 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
Ú. vestníku EU dňa 22.06.2020 pod zn. 2020/S 119-288538
a vo Vestníku UVO č. 132/2020 dňa 23.06.2020 pod č. 22608 – MST

D) Identifikácia vybratých uchádzačov a odôvodnenie ich výberu
 Pre časť 1 – Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov
 Qlift s.r.o. (IČO: 51973910, SK)
 HYCA s.r.o. (IČO: 35900008, SK)
 PROCAR a.s. (IČO: 36384992, SK)
 Pre časť 2 – Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob
 HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK)
 Profi Truck Business s.r.o. (IČO: 28625528, CZ)
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
• Pre časť 1 – vylúčení uchádzači:
Qlift s.r.o. (IČO: 51973910, SK) – v súlade s § 53 ods. 5 písm. a) zákona o VO
PROCAR a.s. (IČO: 36384992, SK) – v súlade s § 40 ods. 6 písm. a) zákona o VO
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• Pre časť 2 – Nebola vylúčená žiadna ponuka.
F) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Neuplatňuje sa

G) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky
 Pre časť 1 – Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov
 HYCA s.r.o. (IČO: 35900008)
Predložená ponuka pre časť 1 bola cenovo výhodná, 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
bankovú záruku na zabezpečenie ponuky v požadovanej hodnote.
 Pre časť 2 – Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob
 HANES Slovakia, s.r.o. (IČO: 36249297, SK)
Predložená ponuka pre časť 2 bola cenovo výhodná, 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 zložil zábezpeku
v požadovanej hodnote prevodom na účet verejného obstarávateľa za účelom zabezpečenia
ponuky.

Podiel zákazky, alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím
osobám, ak je známy
 Pre časť 1 – Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov
 neuplatňuje sa
 Pre časť 2 – Umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob
 do 45% zo zazmluvnenej ceny bez DPH
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:
Verejný obstarávateľ s cieľom pripraviť opis predmetu zákazky v súlade so ZVO, zohľadňujúc
princípy VO, si overil správnosť požadovaných parametrov prípravnými trhovými konzultáciami.
Súhrnný zápis z nich je zverejnený na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7781/summary.
Informácie zistené prípravnými trhovými konzultáciami verejný obstarávateľ zobral na vedomie
najmä pri koncipovaní techn. špecifikácie a rámcovej dohody pre časť 1 a techn. špecifikácie
a kúpnej zmluvy pre časť 2. Prípravnými trhovými konzultáciami nebol zvýhodnený žiaden
subjekt, všetky podstatné informácie sú zverejnené v súhrnnom zápise a žiaden subjekt nedostal
informáciu, ktorá by ho v procese VO mohla nejako zvýhodniť.
Nediskriminačné nastavenie požadovaných parametrov sa preukázalo aj v rámci priebehu
hospodárskej súťaže oboch častí VO, kde bolo zároveň vyhovené všetkým pripomienkam
a žiadostiam o vysvetlenie, ktoré považoval verejný obstarávateľ za relevantné a primerane
rozširujúce hospodársku súťaž pre viaceré hospodárske subjekty pri súčasnom naplnení
oprávnených potrieb verejného obstarávateľa súvisiacich s využitím predmetu súťaže.

