Všetkým záujemcom

V Bratislave, 21.9.2022

Vec:

Vysvetlenie zverejnených podkladov k DNS „Veľkokapacitné kontajnery“

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava (ďalej ako „Verejný
obstarávateľ“) týmto odpovedá na doručenú otázku k zverejneným súťažným podkladom k DNS
s názvom „Veľkokapacitné kontajnery“ vyhláseného v Ú. vestníku EÚ č S 177 zo dňa 14.9. 2022 pod
č. 2022/S 177-500294 a vo vestníku UVO č. 202/2022 zo dňa 16.9.2022 pod č. 40881– MUT.
Otázka č.1.

„Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o informáciu, kde by sme mohli nájsť
podrobnejšiu technickú špecifikáciu kontajnerov k uvedenej zákazke.
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31200/summary „

Odpoveď č.1. Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie postupom užšej súťaže v súlade
s § 58 až § 61 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“), pre účel zriadenia dynamického nákupného systému (skrátene „DNS“).
Bližšie informácie čo je DNS sú uvedené v bode 2. ÚVODNÉ INFORMÁCIE O
DYNAMICKOM NÁKUPNOM SYSTÉME súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ pre jednoznačnosť odstránil formálny nedostatok v súťažných
podkladoch vo vyššie uvedenom bode (predmetom DNS sú veľkokapacitné kontajnery
a nie nákladné motorové vozidlá).
Podrobná bližšia špecifikácia veľkokapacitných kontajnerov bude uvedená pri
jednotlivých zákazkách realizovaných v rámci DNS.
Aktuálne prebieha základná lehota na podanie žiadostí o zaradenie do DNS, v rámci
ktorých sa môžu jednotliví záujemcovia kvalifikovať(preukázať splnenie požadovaných
podmienok účasti). Bližšie informácie k predloženiu žiadosti o zaradenie do DNS je
uvedená v bodoch 6. PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DNS a 7.
OBSAH ŽIADOSTI O ZARADENIE súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že zverejnil aktualizované súťažne podklady (formálna
oprava posledný odstavec na str. 3 súťažných podkladov).
Keďže verejný obstarávateľ neposkytuje nové alebo podstatné informácie a upravuje súťažné podklady
len formálne, nebude sa posúvať lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS.
S úctou

v.r.
Osoba splnomocnená na komunikáciu
vo verejnom obstarávaní

