NEUZATVORENIE ZMLUVY -ZÁPISNICA ZO SÚČINNOSTI PRI UZATVÁRANÍ
ZMLUVY
na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 1 písm. a) 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“)
„Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému
Turbogenerátora“
dňa 2. 10. 2020
Na súčinnosť pri uzatváraní zmluvy Ponuky pracovali zamestnanci OLO a.s. :
1.
2.
3.
4.

Ing. Kontína Zdenko,
Miroslav Jurta,
Mgr. Jozef Bálint,
Ing. Milan Hamala,

manažér ZEVO Bratislava (Spaľovňa)
technológ MaR ZEVO
vedúci nákupu
nákup

Výzva zverejnená elektronicky prostredníctvom SW JOSEPHINE 31.7.2020, s termínom predloženia
ponúk do 12.8. 2020 do 11.00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 784,00 € bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Vykonanie profylaktiky, servisu, opráv, údržbe, nastaveniu, operatívnych
servisných zásahov a dodávke náhradných dielov pre riadiaci systém Turbogenerátora.
V SW JOSEPHINE bola predložená jedna ponuka:
Uchádzač č. 1: SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. Lamačská 3/A,
841 04 Bratislava , IČO: 00603929
Návrh na plnenie kritéria: 14 289,80 € bez DPH
Uchádzač predložil ponuku dňa 12.8.2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE. Uchádzač predložil
ponuku s kritériom hodnotenie vo výške 17 425,80 € bez DPH . Pri kontrole ponuky bola zistená
chyba v počítaní – prepočet položiek nepravidelný a pravidelný servis na 24 mesiacov, uchádzač bol
dňa 13.8. 2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE požiadaný o vysvetlenie ceny. Dňa 14 . 8. 2020
uchádzač potvrdil chybu v počítaní a upresnil svoju ponuku na 14 289,80 € bez DPH
Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzač splnil
podmienky účasti.

Súčinnosť pri uzatváraní zmluvy - Neuzatvorenie zmluvy
Úspešný uchádzač : SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.
Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava , IČO: 00603929,
kontaktná osoba: Ing Ľubomír Czaja, t.č.: +421 905718298,
e-mail:
lubomir.czaja@sat-automation.com
Najnižšia ponuka: 14 289,80 € bez DPH

Ponuka spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač splnil podmienky účasti.
Záver:
V rámci súčinnosti pri uzatváraní zmluvy boli zo strany uchádzača definované pripomienky
k obchodným podmienkam, ktoré boli zo strany obstarávateľa vyhodnotené ako zásadné zmeny
zmluvných podmienok.
Na základe uvedeného sa zmluva neuzatvorí

Prítomní zamestnanci odborného útvaru OLO a.s., ktorí koordinovali súčinnosť pri uzatváraní
zmluvy.
Zápisnicu podpísali:
Ing. Kontína Zdenko

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

Mgr. Jozef Bálint

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

Miroslav Jurta

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

Ing. Milan Hamala

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

