Výzva na predloženie cenovej ponuky
(ďalej len „Výzva“)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
1. Identifikácia obstarávateľa
Názov:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Sídlo:
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
IČO:
00681300
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Kohútková
E-mail:
Kohutkova@olo.sk
Telefón:
+ 421/2/50 110 144
2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Názov:
Dodanie analyzátora kremíkomera na meranie SiO2
(Kontinuálne meranie kremíka vo vzorkách vôd parovodného okruhu)
CPV:
38434560-9 - Chemické analyzátory;
45315100-9- Elektrotechnické inštalačné práce
Druh:
Tovar, služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 30.404,00 EUR bez DPH
Elektronická aukcia: Nie
Spôsob financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa
3. Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie analyzátora kremíkomera (meranie ako SiO2), ktorým bude
možné merať súčasne 6 vzoriek vôd v priestore kotolne, kde už sa nachádza panel analyzátorov
– vzorka napájacej vody, vzorka vratného kondenzátu, vzorka skondenzovanej pary z kotla 1,
vzorka skondenzovanej pary z kotla 2 (vzorka vody z kotla 1, vzorka vody z kotla 2). Vzorky
musia byť v rovnakom meracom rozsahu (inak nie je možné merať viaceré vzorky vôd v jednom
analyzátore).
Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
4. Komunikácia
Obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE prevádzkovaného na elektronickej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/.Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a
podaní medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu obstarávania.
Predkladanie ponúk je pri zákazkách s nízkou hodnotou umožnené aj neautentifikovaným
hospodárskym subjektom. Záujemca si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade –
zozname verejných obstarávaní vyberie predmetné verejné obstarávanie a vloží svoju
ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
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Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu
možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme
JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
5. Požadované množstvo/rozsah:
Podľa prílohy č. 1 tejto výzvy – technická špecifikácia predmetu zákazky
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava v zmysle
článku 2, bod 2.2 Zmluvy.
7. Typ zmluvného vzťahu:
Obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov v zmysle článku 3 bod 3.1 Zmluvy.
8. Obhliadka
Obstarávateľ vzhľadom na predmet zákazky odporúča záujemcom zúčastniť sa obhliadky.
Miesto obhliadky: Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), Vlčie hrdlo 72, 821 07
Bratislava.
Obhliadka je možná v termínoch 21.07.2020 a 23.07.2020. v čase od 08.00 do 14.00 hod.
Kontaktná osoba: Anamária Pavelka, tel. kontakt: +421 2 402 06005, email: Pavelka@olo.sk
Záujemcovia svoju účasť na obhliadke nahlásia výlučne kontaktnej osobe pre obhliadku najneskôr
1 deň pred plánovaným termínom uskutočnenia obhliadky.
Výdavky záujemcov spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
9. Predkladanie ponuky:
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v slovenskom alebo českom jazyku prostredníctvom
systému JOSEPHINE.
Predložená ponuka musí obsahovať naskenované doklady a dokumenty (odporúčaný formát je
„PDF“) v zmysle bodu 10 tejto výzvy.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 28.07.2020 do 12:00 hod.
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do
procesu vyhodnocovania ponúk.
10. Obsah ponuky:
- Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy podpísaný
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača;
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- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy, že súhlasí s obsahom návrhu
Zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy, a že uchádzač spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia podľa:
•
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. musí byť oprávnený dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky;
•
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. že uchádzač nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
- Úspešný uchádzač predloží pred podpisom zmluvy kópiu poistnej zmluvy v zmysle článku 9
Podmienky vykonania diela, bod 9.14 Zmluvy.
Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR
bez DPH.
12. Pravidlá na uplatnenie kritéria
Za prvú v poradí bude označená ponuka s najnižšou predloženou celkovou cenou za celý predmet
zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým obstarávateľ uzavrie Zmluvu.
Neúspešným uchádzačom obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v
prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s
prípravou a doručením ponuky.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky a v prípade, ak
úspešná ponuka presiahne finančný limit predpokladanej hodnoty zákazky.
V Bratislava, dňa 17.07.2020

Prílohy:
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 – Zmluva
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