Všetkým záujemcom
V Bratislave dňa 16.2.2021

VEC

Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s., IČO 00681300, so sídlom Ivanská
cesta 22, 821 04 Bratislava, (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil nadlimitnú zákazku postupom
verejnej súťaže s názvom „Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku“ (ďalej len „verejné
obstarávanie“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ dňa 8.2.2021
pod zn. 2021/S 026-064344 a vo Vestníku ÚVO č. 42/2021 dňa 9.2.2021 pod č. 11963 - MSS (ďalej len
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).
Dňa 15.02.2021 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov (ďalej len „Žiadateľ“) doručená
žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky
poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona (ďalej len „Žiadosť o
nápravu“).
Verejný obstarávateľ v súlade s § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že
žiadosti o nápravu vyhovuje, a to nižšie uvedeným spôsobom.
Návrh žiadateľa na nápravu:
Žiadateľ má za to, že zmluvné sankcie uvedené v bode 4. Rámcovej dohody o skládkovaní odpadu sú
neprimerane vysoké a žiadal, aby verejný obstarávateľ upravil predmetné ustanovenia zmluvy
nasledovne:
4.1

4.2

Ak Prevádzkovateľ skládky odpadu zmení miesto odovzdania Odpadu bez písomného súhlasu
Držiteľa odpadu, zaväzuje sa uhradiť Držiteľovi odpadu zmluvnú pokutu 100 000 EUR (slovom:
stotisíc eur). Za nedodržanie garancie rezervácie kapacity Skládky pre Držiteľa odpadu počas
platnosti tejto Zmluvy podľa čl. 2 bod 2.8 tejto Zmluvy zaväzuje sa Prevádzkovateľ skládky
odpadu uhradiť Držiteľovi odpadu zmluvnú pokutu vo výške 50 000 EUR (slovom: päťdesiattisíc
eur).
Za neoznámenie ukončenia činnosti alebo pozastavenie činnosti na strane Prevádzkovateľa
skládky odpadu, za neoznámenie, že Prevádzkovateľovi skládky odpadu bolo odobraté
ktorékoľvek z povolení, súhlas alebo registrácia podľa bodu 1.8 tejto Zmluvy, skončila ich platnosť
alebo inej obdobnej udalosti, ktorá by mohla mať podstatný vplyv na plnenie predmetu Zmluvy do
troch (3) dní odo dňa vzniku takejto okolnosti, uhradí Prevádzkovateľ skládky odpadu Držiteľovi

4.4

4.5

4.6

odpadu zmluvnú pokutu 35 000 EUR (slovom: tridsaťpäťtisíc eur). (…)
Ak Prevádzkovateľ skládky odpadu poruší zmluvnú povinnosť uvedenú v bode 2.3 a/alebo 2.5
tejto Zmluvy a napriek písomnému upozorneniu okamžite neodstráni vyčítané skutočnosti uhradí
Držiteľovi odpadu zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
Prevádzkovateľ skládky odpadu pri nedodržaní povinností týkajúcich sa subdodávateľov
uvedených v bodoch 7.1, 7.3 a 7.4 uhradí zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto
eur).
V prípade, ak Prevádzkovateľ skládky odpadu poruší povinnosť mlčanlivosti stanovenú všeobecne
záväzným právnym predpisom a/alebo dohodnutú v tejto Zmluve, zaväzuje sa uhradiť Držiteľovi
odpadu zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur).

Zároveň žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že v súlade s vyhláškou 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov
a uskladnení odpadovej ortuti § 6 ods. 5 písm. a), ktorá hovorí, že na skládke odpadov na odpad, ktorý nie
je nebezpečný, možno skládkovať zmesový odpad, ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu
zložiek komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. b), c) a g) zákona, t. j. že odpad neobsahuje zložky
triedeného zberu (biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností,
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, papier, plasty, kovy,
sklo a kompozitné obaly na báze lepenky.
Žiadateľ žiada, aby bol vyššie uvedený záväzok verejného obstarávateľa ako držiteľa odpadu, ktorý mu
vyplýva z vyššie uvedenej legislatívy ako povinnosť, zapracovaný do návrhu zmluvy.
Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:
Na základe predloženej žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ mení článok 4 bod 4.1,4.2, 4.3. 4.5. a 4.6
Rámcovej dohody o skládkovaní odpadu nasledujúcim spôsobom:
4.1

4.2

4.4

4.5
4.6

Ak Prevádzkovateľ skládky odpadu zmení miesto odovzdania Odpadu bez písomného súhlasu
Držiteľa odpadu, zaväzuje sa uhradiť Držiteľovi odpadu zmluvnú pokutu 100 000 EUR (slovom:
stotisíc eur). Za nedodržanie garancie rezervácie kapacity Skládky pre Držiteľa odpadu počas
platnosti tejto Zmluvy podľa čl. 2 bod 2.8 tejto Zmluvy zaväzuje sa Prevádzkovateľ skládky
odpadu uhradiť Držiteľovi odpadu zmluvnú pokutu vo výške 50 000 EUR (slovom: päťdesiattisíc
eur).
Za neoznámenie ukončenia činnosti alebo pozastavenie činnosti na strane Prevádzkovateľa skládky
odpadu, za neoznámenie, že Prevádzkovateľovi skládky odpadu bolo odobraté ktorékoľvek z
povolení, súhlas alebo registrácia podľa bodu 1.8 tejto Zmluvy, skončila ich platnosť alebo inej
obdobnej udalosti, ktorá by mohla mať podstatný vplyv na plnenie predmetu Zmluvy do troch (3)
dní odo dňa vzniku takejto okolnosti, uhradí Prevádzkovateľ skládky odpadu Držiteľovi odpadu
zmluvnú pokutu 35 000 EUR (slovom: tridsaťpäťtisíc eur). (…)
Ak Prevádzkovateľ skládky odpadu poruší zmluvnú povinnosť uvedenú v bode 2.3 a/alebo 2.5 tejto
Zmluvy a napriek písomnému upozorneniu okamžite neodstráni vyčítané skutočnosti uhradí
Držiteľovi odpadu zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
Prevádzkovateľ skládky odpadu pri nedodržaní povinností týkajúcich sa subdodávateľov uvedených
v bodoch 7.1, 7.3 a 7.4 uhradí zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur).
V prípade, ak Prevádzkovateľ skládky odpadu poruší povinnosť mlčanlivosti stanovenú všeobecne
záväzným právnym predpisom a/alebo dohodnutú v tejto Zmluve, zaväzuje sa uhradiť Držiteľovi
odpadu zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur).

Na základe predloženej žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ dopĺňa do článku 1 Rámcovej dohody
skládkovaní odpadu odsek 1.9 v nasledovnom znení:
1.9

Držiteľ odpadu sa zaväzuje dodržiavať pri nakladaní s Odpadom všeobecne záväzné právne
predpisy, najmä, ale nie výlučne Zákon o dopadoch a vyhlášku Ministerstva životného prostredia
č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších
predpisov a postupovať s v súlade s vydanými povoleniami, opatreniami a/alebo výnimkami
vydanými príslušnými správnymi orgánmi.

Uvedené úpravy boli zverejnené v dokumente s označením „OPRAVA Príloha č. 1 Rámcová dohoda o
skládkovaní odpadu“ k príslušnému verejnému obstarávaniu na
stránke
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10401/summary k 16.2.2021 a sú vyznačené aj formou sledovania
zmien textu.
Verený obstarávateľ sa z dôvodu zabezpečenia čo najširšej čestnej hospodárskej súťaže rozhodol predĺžiť
lehotu na predkladanie ponúk a zmeniť dátum otvárania ponúk a odoslal na zverejnenie korigendum do
Vestníka VO s úpravou:
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
08.03.2021 11:00
má byť:
12.03.2021 11:00
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
08.03.2021 13:00
má byť:
12.03.2021 13:00

v.r.
................................................
Ing. Michaela Čukašová
procesný garant verejného obstarávania

