
Výzva na predloženie ponuky 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s. 

Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04  Bratislava 

IČO: 00681300 

DIČ: 2020318256 

IČ DPH: SK 2020318256 

Internetová stránka: www.olo.sk 

 

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:  

Mgr. Slávka Hajčaková 

Tel.: 0918 110 143, E-mail: hajcakova@olo.sk 

 

2. Predmet obstarávania: 

Názov zákazky: „ Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby“ 

 
Kód CPV: Hlavný slovník: 34913000-0 Rôzne náhradné diely 

 

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je nákup a dodanie náhradných dielov na 1100 l 

HDPE kontajnery, na 120 l HDPE zberné nádoby, na 240 l HDPE zberné nádoby na zber 

komunálneho odpadu a separovaný zber vo farebných prevedeniach čierna, modrá, žltá a nákup 

a dodanie náhradných dielov na 1100 l plechové kontajnery. Podrobná špecifikácia predmetu 

zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky. 

 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania predmetu zákazky: Olo a.s., Ivanská cesta 22, 821 04  Bratislava 

Termín dodania predmetu zákazky: do 30 dní od obdržania objednávky 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: predpokladaná hodnota zákazky bola 

stanovená na 53 300 € bez DPH v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

5. Komplexnosť predloženia ponuky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, alebo na tie položky, ktoré vie skutočne 

dodať v zmysle Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky. 

 

6. Spôsob predloženia ponuky: 

Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: 

hajcakova@olo.sk označené v predmete správy „Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby“. 

 

7. Lehota na predloženie ponuky: 

Lehota na predloženie ponuky: 01.07.2020, do 10:00 hod. 

 

 

mailto:hajcakova@olo.sk


8. Podmienky účasti uchádzačov: 

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 

ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.  

b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 

ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo 

živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač 

preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 3. 

 

 
9. Požiadavky na zostavenie ponuky:  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača – 

scan - Príloha č. 2 tejto výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo 

svojej ponuke.  

b) Návrh Rámcovej dohody o poskytovaní služieb podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača – 

scan – Príloha č. 3 tejto výzvy. 

 

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti s dodaním 

predmetu zákazky.  

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku.  

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva). 

Z dôvodu zjednodušenia procesu obstarávania Vás žiadame o udelenie súhlasu na priame 

zaradenie cenovej ponuky do vyhodnotenia. 

 

10. Lehota viazanosti ponúk: do 31.8.2020 

 

11. Kritérium hodnotenia ponúk: 

- Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenu každej položky osobitne. Cena ponúknutá 

uchádzačom za jednotlivé položky v cenovej ponuke sa vynásobí počtom požadovaných kusov 

a porovná s ponúknutou cenou ostatných uchádzačov vynásobenou počtom požadovaných kusov. 

Konkrétna porovnávaná položka bude následne pridelená do predmetu Rámcovej dohody tomu 

uchádzačovi, ktorého ponúknutá cena bude najnižšia. 

- Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky nachádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho 

výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným 

riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.  

- Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako 

ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako 

požadovaný výrobok. 



12. Spôsob určenia ceny:  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 

ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách bez dane z pridanej hodnoty. Návrh ceny musí byť 

spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov.  

Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na 

úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením 

predmetu zákazky uvedených v časti Predmet zákazky. 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ určí na základe tohto prieskumu trhu úspešného uchádzača, alebo viac 

úspešných uchádzačov, s ktorým /-i uzatvorí Rámcovú dohodu v trvaní 12 mesiacov.  

Dodanie tovaru bude na základe čiastkových objednávok, ktoré budú zasielané dodávateľovi 

elektronicky. 

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka  

Príloha č. 3 Rámcová dohoda  

 

V Bratislave, dňa 23.06.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1

Položka č. Názov položky Označenie MJ Množstvo (ks)

1. Čap veka kontajnera ESE poz. č. 32 ks 500

2. Manžeta gumová veka kontajnera ESE poz. č. 41 ks 100

3. Držiak pružiny Ľ+P ESE poz. č. 3 ks 100

4. Pružina Ľavá  ESE poz. č. 16 ks 50

5. Pružina Pravá ESE poz. č. 4 ks 50

6. Vyprázdňovací čap Ľ+P ESE poz. č. 7 ks 40

7. Rúrka vyprázdňovacieho čapu ESE poz. č. 6 ks 40

8. Koleso  s brzdou ESE poz. č. 21 ks 100

9. Koleso bez brzdy ESE poz. č. 22 ks 100

10. Rúčka kontajnera ESE poz. č. 8 ks 50

11. Veko kontajnera - čierne ESE poz. č. 33 ks 50

12. Veko kontajnera – modré ESE poz. č. 33 ks 50

13. Veko kontajnera  – žlté ESE poz. č. 33 ks 50

14. Čap veka kontajnera SULO poz. č. 12 ks 500

15. Manžeta gumová veka kontajnera SULO poz. č. 15 ks 100

16. Držiak pružiny ľavý SULO poz. č. 10 ks 50

17. Držiak pružiny pravý SULO poz. č. 10 ks 50

18. Pružina ľavá SULO poz. č. 11 ks 50

19. Pružina pravá SULO poz. č. 11 ks 50

20. Vyprázdňovací čap ľavý SULO poz. č. 7 ks 20

21. Vyprázdňovací čap pravý SULO poz. č. 7 ks 20

22. Výstuha do vyprázdňovacieho čapu SULO poz. č. 7 ks 40

23. Koleso otočné  s brzdou SULO poz. č. 3 ks 100

24. Koleso otočné bez brzdy SULO poz. č. 3 ks 100

25. Rúčka kontajnera P+Ľ SULO poz. č. 6 ks 50

26. Veko kontajnera - čierne SULO poz. č. 2 ks 50

27. Veko kontajnera - modré SULO poz. č. 2 ks 50

28. Veko kontajnera - žlté SULO poz. č. 2 ks 50

29. Čap veka kontajnera Plastik Gogic poz. č. 12 ks 500

30. Manžeta gumová veka kontajnera Plastik Gogic poz. č. 15 ks 100

31. Držiak pružiny ľavý Plastik Gogic poz. č. 10 ks 50

32. Držiak pružiny pravý Plastik Gogic poz. č. 10 ks 50

33. Pružina ľavá Plastik Gogic poz. č. 11 ks 50

34. Pružina pravá Plastik Gogic poz. č. 11 ks 50

35. Vyprázdňovací čap ľavý Plastik Gogic poz. č. 7 ks 20

36. Vyprázdňovací čap pravý Plastik Gogic poz. č. 7 ks 20

37. Výstuha do vyprázdňovacieho čapu Plastik Gogic poz. č. 7 ks 40

38. Koleso otočné  s brzdou Plastik Gogic poz. č. 3 ks 100

39. Koleso otočné bez brzdy Plastik Gogic poz. č. 3 ks 100

40. Veko kontajnera - čierne Plastik Gogic poz. č. 2 ks 50

41. Veko kontajnera - modré Plastik Gogic poz. č. 2 ks 50

42. Veko kontajnera - žlté Plastik Gogic poz. č. 2 ks 50

43. Koleso na zbernú nádobu 120 l/240 l obr. č. 1 ks 100

44. Oska na 120 l zbernú nádobu obr. č. 2 ks 100

45. Oska na 240 l zbernú nádobu obr. č. 3 ks 100

46. Pružina plechového kontajnera obr. č. 5 ks 500

47. Gumová manžeta veka plechového kontajnera obr. č. 5 ks 300

48. Rúčka plechového kontajnera obr. č. 6 ks 500

120 l / 240 l zberná nádoba

1100 l plechový kontajner

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup náhradných dielov na kontajnery a zberné nádoby.

1100 l kontajner od výrobcu ESE

1100 l kontajner od výrobcu SULO

1100 l kontajner od výrobcu Plastik Gogic

 
 

Pozície položiek viď výkresy výrobkov. 



Náhradné diely na 1100L kontajnery s oblým vekom ESE 

 

 

 

 

 

 



Náhradné diely na 1100L kontajnery s oblým vekom SULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náhradné diely na 1100L kontajnery s oblým vekom Plastik Gogič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koleso 120l/240l zbernej nádoby  

 

Oska na 120l nádobu  

Oska na 240l nádobu  

 

 

Pružina plechového kontajnera 1100 l 

 



Manžeta gumová veka plechového kontajnera 

 

 

Rúčka plechového kontajnera 1100 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


