ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
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“)
„Servis stroja Drviča odpadu HUSMANN a príslušenstva, dodávka ND“
dňa 21. 9. 2020
Ponuky vyhodnocovali zamestnanci OLO a.s. :
1.
2.
3.
4.

Ing. Kontína Zdenko,
Sklenák Samuel,
Mgr. Jozef Bálint,
Ing. Milan Hamala,

manažér ZEVO Bratislava (Spaľovňa)
majster obslužných činností ZEVO
vedúci nákupu
nákup

Výzva zverejnená a zároveň zaslaná elektronicky prostredníctvom SW JOSEPHINE 8.9.2020,
s termínom predloženia ponúk do 18.9. 2020 do 10.00 hod. podnikateľskému subjektu, na základe
ktorého ponuky bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky:

1. MOUDER s.r.o., Jevanská 1018, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy , IČO: 28948246,
kontaktná osoba: Adolf Mouder, t.č.: +420 739255682, e-mail: hurova@mouder.cz
Predpokladaná hodnota zákazky: 148 775,76 € bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH
Kód CPV:
50000000-5 Opravárske a údržbárske služby,
43414000-8 Drviče,
42418000-9 Zdvižné, manipulačné, nakladacie a vykladacie mechanizmy,
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Generálna oprava Dvojhriadelového drviča HL 2 1622 výrobné čislo stroja
11223 a jeho príslušenstva. Drvič slúži na drvenie nadrozmerného odpadu pred jeho likvidáciou
v spaľovni.
Generálna oprava Dvojhriadelového drviča HL 2 1622 výrobné čislo stroja 11223.Oprava
väčšieho rozsahu ktorá bude prebiehať v niekoľkých etapách.
➢
Kompletná výmena výstupného dopravníka – rameno drviča
➢
Výmena hlavnej časti prevodovky SL6003 l-85
➢
Výmena pásu s doskami z vysoko odolného plastu
➢
Výmena vedľajšej časti prevodovky SL6003 I-85
➢
Výmena drviacich zubov na strane
➢
Výmena piestnic odklopných bočníc
➢
Výmena pántov odklopnej násypky
➢
Výmena šrobov M24
➢
Nepravidelný servis v rozsahu maximálne 5 zásahov a maximálne 40 človekohodín
➢
Náhradné diely

V SW JOSEPHINE bola predložená jedna ponuka:
Uchádzač č. 1: MOUDER s.r.o., Jevanská 1018, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy ,
IČO: 28948246
Návrh na plnenie kritéria: 155 771,78 € bez DPH
Uchádzač predložil ponuku dňa 17.9.2020 prostredníctvom SW JOSEPHINE.
Uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzač splnil
podmienky účasti.

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE - identifikácia úspešného uchádzača

Úspešný uchádzač : MOUDER s.r.o., Jevanská 1018, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy ,
IČO: 28948246,
kontaktná osoba: Adolf Mouder, t.č.: +420 739255682,
e-mail:
hurova@mouder.cz
Najnižšia ponuka: 155 771,78 € 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.
Upozornenie na prekročenie stanovenej PHZ: Predpokladaná hodnota zákazky bola prekročená, vo
VO bola predložená iba jedna ponuka. Žiadateľ je o uvedenom prekročení informovaný. Uchádzač
zdôvodnil navýšenie cany neakceptovaním požiadavky na zálohové platby a zvýšenými nákladmi na
technikov ( doprava, ubytovanie....). Finančný objem ponuky je pod sumou uvedenou v pláne nákupu (
NKP-2020-75) : 157 000,- € bez DPH
Zápisnicu podpísali:
Ing. Kontína Zdenko

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

Mgr. Jozef Bálint

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

Samuel Sklenák

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

Ing. Milan Hamala

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

