Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadostí o nápravu

Na základe dvoch doručených žiadostí o nápravu ( ďalej iba „ŽNP“) proti podmienkam
uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom „
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného
odpadu z čistenia spalín" , ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.
245/2020 zo dňa 19.11.2020, pod zn. 43260 – MUS a Úradnom vestníku EÚ č. S225 dňa
18.11. 2020 pod zn. 2020/S 225-554726 spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke
OLO poskytuje nasledujúce vyjadrenie:
1.
Žiadateľ č.1 zaslal dňa 27.11.2020 prostredníctvom elektronického nástroja
JOSEPHINE žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania v znení:
„ (i) Obstarávateľ pri vymedzovaní podmienok uvedených v Oznámení postupoval v rozpore
so Zákonom o odpadoch, keď opomenul a žiadnym spôsobom nebral do úvahy Iné formy
spracúvania odpadov, než ich zneškodnenie, a to najmä ich možné zhodnotenie. Z uvedeného
je zároveň tiež zrejmé, že v rozpore so Zákonom o odpadoch by bola aj akákoľvek realizácia
zamýšľanej zákazky týkajúcej sa Verejného obstarávania, a to tak zo strany Obstarávateľa,
ako aj úspešného uchádzača;
(ii) podmienky uvedené v Oznámení (najmä vymedzenie predmetu zákazky a podmienky
vykonania zákazky uvedené v časti III.2.2) Oznámenia) sú v rozpore s princípom rovnakého
zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov a narúšajú hospodársku súťaž
bezdôvodným (no najmä nezákonným) zvýhodnením hospodárskych subjektov disponujúcich
súhlasom na zneškodnenie odpadov, resp. znevýhodnením hospodárskych subjektov
disponujúcich súhlasom na zhodnocovanie odpadov.
Keďže Žiadateľ disponuje súhlasom na zhodnocovanie Škvary, ako jedného z typu odpadov,
ktoré sú predmetom zákazky v rámci Verejného obstarávania, podmienky uvedené v
Oznámení stanovené Obstarávateľom priamo porušujú právo Žiadateľa zúčastniť sa
Verejného obstarávania.
Z uvedeného dôvodu Žiadateľ podáva predmetnú žiadosť o nápravu, a zároveň žiada
Obstarávateľa, aby Verejné obstarávanie zrušil alebo alternatívne zmenil podmienky
Verejného obstarávania tak, aby tieto neporušovali Zákon o odpadoch a ZoVO a umožňovali
účasť aj hospodárskym subjektom disponujúcim súhlasom na zhodnocovanie odpadov.“
Vyjadrenie č 1 : Obstarávateľ uznáva oprávnenosť uvedenej žiadosti o nápravu
žiadateľa č.1. a vyhovuje ŽNP. Spôsob nápravy -nižšie v texte opravuje znenie bodov
oznámenia, ktoré bude odoslané na zverejnenie formou CORRIGENDA dňa 4.12.2020.

2.
Žiadateľ č. 2 zaslal dňa 27.11.2020 prostredníctvom elektronického nástroja
JOSEPHINE žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania v znení:
„V zmysle §14 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je držiteľ odpadu povinný okrem iného
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v
odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) ad),§ 49písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
§4 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v odseku 4 definuje osobu sprostredkovateľa ako
podnikateľa, ktorý organizuje zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných
osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. Osoba
sprostredkovateľa je v zmysle tohto zákona oprávnenou osobou na nakladanie s odpadom.
Máme zato, že by malo byť umožnené sa zúčastniť súťaže okrem iného aj právnickým
osobám, ktoré sú registrované ako sprostredkovateľ podľa zákona o odpadoch.
Myslíme si, že spôsob akým bola súťaž vypísaná je v príkrom rozpore so zásadami
hospodárskej súťaže.
Je verejným záujmom ochrana spoločného práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže,
ktorého podstatou je ochrana slobody účasti na hospodárskej súťaži.
Prosíme Vás preto upraviť podmienky súťaže tak, aby sa mohli zúčastniť všetky spoločnosti
zaoberajúce sa nakladaním s odpadom, teda nielen spoločnosti prevádzkujúce skládky.
Žiadame preto o zrušenie Verejného obstarávania alebo zmenu Verejného obstarávania, tak
aby nebol porušovaný Zákon o verejnom obstarávaní.“
Vyjadrenie č 2 : V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej iba „ ZVO“)
sa do predmetného verejného obstarávania môže prihlásiť každý záujemca, ktorý spĺňa
podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch. V prípade, ak dané podmienky nespĺňa záujemca sám, môže ich splniť
prostredníctvom svojich subdodávateľov. Obstarávateľ uznáva oprávnenosť uvedenej
žiadosti o nápravu žiadateľa č.2., teda uvádza, že sa daného verejného obstarávania
môže zúčastniť aj sprostredkovateľ podľa § 4 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prípade, ak predloží
všetky obstarávateľom požadované doklady, či už za seba alebo svojich subdodávateľov.
Obstarávateľ vyhovuje ŽNP. Spôsob nápravy -nižšie v texte opravuje znenie bodov
oznámenia, ktoré bude odoslané na zverejnenie formou CORRIGENDA dňa 4.12.2020.

Spôsob a lehoty vykonania nápravy
V texte oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania budú vykonané nasledujúce zmeny:
Bod II.1.1) názov zákazky - obstarávateľ názov zákazky pre
zákazky v elektronických nástrojoch nemení.

jednoznačnú identifikáciu

Bod II.1.4) Stručný opis :
Pôvodný opis: Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo
19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara).

Nový opis: Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovania nebezpečného odpadu kat. číslo
19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara).
Bod III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pôvodné znenie:
úspešný uchádzač k podpisu zmluvy preukáže:
a)preukázanie a predloženie všetkých potrebných podkladov, povolení a rozhodnutí orgánov
štátnej správy (MŽP SR, SIŽP, OÚŽP, atď.) ktoré oprávňujú uchádzača na výkon činností –
prepravy, a zneškodňovania predmetného druhu odpadu
b)preukázanie dohodnutej dopravy nebezpečného odpadu (v prípade vlastnej dopravy
predložiť povolenie na prepravu nebezpečného odpadu),
c)preukázanie úpravy odpadu pred skládkovaním podľa § 25 ods. 7 Zákona o odpadoch č.
79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 382/2018 Z .z. o skládkovaní
odpadov a uskladnení odpadovej ortuti,
d)zmluva so skládkou odpadu, na ktorú bude odpad ukladaný a povolenie na prevádzkovanie
príslušnej skládky (trieda skládky je závislá od výstupného odpadu zo zariadenia na úpravu
odpadu) podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,
e)preukázať analýzu stabilizovaného odpadu na požiadanie..
Nové znenie:
úspešný uchádzač k podpisu zmluvy preukáže:
a)preukázanie a predloženie všetkých potrebných podkladov, povolení a rozhodnutí orgánov
štátnej správy (MŽP SR, SIŽP, OÚŽP, atď.) ktoré oprávňujú uchádzača na výkon činností –
prepravy, a zneškodňovania/alebo zhodnocovania predmetného druhu odpadu
b)preukázanie dohodnutej dopravy nebezpečného odpadu (v prípade vlastnej dopravy predložiť
povolenie na prepravu nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 /popolček/ )
c)preukázanie úpravy odpadu pred skládkovaním podľa § 25 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o odpadoch“) a vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z .z. o skládkovaní odpadov a uskladnení
odpadovej ortuti (týka sa odpadu kat. číslo 19 01 07 /popolček/)
d)zmluva so skládkou odpadu, na ktorú bude odpad ukladaný a povolenie na prevádzkovanie
príslušnej skládky (trieda skládky je závislá od výstupného odpadu zo zariadenia na úpravu
odpadu) podľa Zákona o odpadoch (týka sa odpadu kat. číslo 19 01 07 /popolček/),
e)preukázať analýzu stabilizovaného odpadu na požiadanie (týka sa odpadu kat. číslo 19 01 07
/popolček/).
f) ak úspešný uchádzač zabezpečuje plnenie predmetu Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa
alebo subdodávateľov, je povinný zabezpečiť, aby ich vykonávali len také subjekty, ktoré majú
právoplatné všetky povolenia a oprávnenia na vykonávanie danej činnosti, pričom
zodpovednosť za všetky činnosti subdodávateľa nesie úspešný uchádzač tak, ako by činnosť
vykonával on sám.
Bod IV.2.2) ) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Pôvodné znenie: Dátum a čas: 18.12.2020 10:00
Nové znenie:

Dátum a čas:

4.1. 2021 10:00

Následne budú v takomto znení upravené a zverejnené prostredníctvom elektronického
nástroja JOSEPHINE Súťažné podklady vrátane všetkých príloh.

Obstarávateľ prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE zverejní tento dokument
„Oznámenie o výsledku vybavenia žiadostí o nápravu“ na adrese ( webovom sídle):
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9544/summary
a zároveň oznámi žiadateľom o nápravu a všetkým zaregistrovaným záujemcom formou
elektronickej správy informáciu o zverejnení uvedeného dokumentu.

Žiadateľ je v zmysle § 165, ods. 5 ZVO oprávnený podať námietku podľa § 170 ods.3 písm.
a) a b) ZVO.

S pozdravom

v.r.
Mgr. Jozef Bálint
vedúci nákupu

