ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 3 písm. a) bodu 2. 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“)
„Odstávkové práce - údržba kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení
počas jesennej odstávky 2020 ( OLO a.s.)“
dňa 11. 8. 2020
Ponuky vyhodnocovali zamestnanci OLO a.s. :
1. Ing. Kontína Zdenko, manažér ZEVO Bratislava (Spaľovňa)
2. Mgr. Jozef Bálint,
vedúci nákupu
3. Ing. Milan Hamala, nákup
Výzva zverejnená v SW JOSEPHINE 24.7.2020 s termínom predkladania ponúk do 10.8. 2020 do
10.00. hod., výzva bola prostredníctvom SW JOSEPHINE zaslaná priamo podnikateľskému subjektu:

1.

FEVAKO, s.r.o. ,Pečnianska 31, 851 01 Bratislava, IČO: 30 777 178,
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kovačič , t.č.: +421 905 445 467, e-mail: fevako@t-com.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 95 499,00 € bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH
Kód CPV:
45259000-7 Opravy a údržba zariadenia ,
45252300-1 Stavebné práce na spaľovniach odpadu,
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu,
45255400-3 Montážne práce ,
45111300-1 Demontážne práce,
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Opis predmetu zákazky:
Opravy kotlov K1 a K2 a prislúchajúcich zariadení počas jesennej odstávky zariadení závodu ZEVO
(Spaľovňa odpadu) v roku 2020.
Počas prevádzky dochádza k zaneseniu jednotlivých teplo výmenných plôch kotlov popolčekom,
k zaneseniu dymovodov, absorbérov, textilných filtrov, dopravníkov popolčeka, sila popolčeka
popolčekom. Všetky tieto strojné časti treba počas odstávky skontrolovať, očistiť, prípadne opraviť
alebo vymeniť, čo sa dá zistiť až pri samotnej kontrole zariadenia pri ich odstavení. Z tohto dôvodu je
potrebné opravy kotlov K1 a K2 a prislúchajúcich zariadení počas odstávky nutne vykonať.
Opravy alebo úpravy na hlavných alebo vedľajších technologických zariadeniach Spaľovne odpadu
OLO a.s., sú vrátane dodávky alebo výroby náhradných dielov podľa potrieb objednávateľa počas
odstávky.

Termín plnenia Jesenná odstávka ZEVO 2020 ( 18.9. – 31.10.2020).
Miesto dodania: Bratislava

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 – uchádzač formou čestného vyhlásenia deklaruje úplnosť
a pravdivosť údajov uvedených na www.orsr.sk
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,
Osobitné certifikáty, povolenia, skúšky alebo iné požiadavky na dodávateľov predkladané
v rámci súčinnosti pri podpise zmluvy:
• Oprávnenie na opravu „Vyhradených technických zariadení tlakových“ v rozsahu:
oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky,
• Oprávnenie na opravu „Vyhradených technických zariadení plynových“ v rozsahu:
oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky,
• Oprávnenie na opravu „Vyhradených technických zariadení elektrických“
v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky,
• Oprávnenie na opravu „Vyhradených technických zariadení zdvíhacích“ v rozsahu:
oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky,
• Osvedčenie poverených riadiacich zamestnancov na činnosť: riadiť práce pri opravách
alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenia tlakové podľa § 18
Vyhlášky MPSV SR č. 508/2009 Z. z.
• Osvedčenie poverených riadiacich zamestnancov na činnosť: oprava a údržba
zdvíhacích zriadení.
Ponuku predložil jeden uchádzač :
Uchádzač č. 1 : FEVAKO, s.r.o. ,Pečnianska 31, 851 01 Bratislava, IČO: 30 777 178,
Návrh na plnenie kritéria: 93 499,00 € bez DPH
Uchádzač dňa 5.8.2020 predložil ponuku prostredníctvom SW JOSEPHINE.
Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnil podmienky účasti
uvedené vo výzve. Zároveň predložil aj osvedčenia a oprávnenia požadované až k súčinnosti
k podpisu zmluvy.

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE - identifikácia úspešného uchádzača
Úspešný uchádzač: FEVAKO, s.r.o. ,Pečnianska 31, 851 01 Bratislava,
IČO: 30 777 178,,
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kovačič , t.č.: +421 905 445 467,
e-mail: fevako@t-com.sk

Najnižšia ponuka: 93 499,00 € 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. Milan Hamala

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

