Vec
Vysvetlenie.
Dňa 1.3.2021 prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE bola doručená žiadosť
o vysvetlenie na predmet zákazky „Výzva č. 1 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie
nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“. Po oboznámení sa obsahom žiadosti
obstarávateľ poskytuje nasledujúce vysvetlenie k súťažným podkladom:
Otázka č. 1:
v návrhu zmluvy, v bode 6. „Doba, trvanie a ukončenie zmluvy“ bod 6.5 je uvedené, cit.: „V
prípade, ak sa po uzatvorení tejto Zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké
alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto Zmluve (ďalej len „nižšia cena“) a Prevádzkovateľ
už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom
rozdiel medzi nižšou cenou a Cenou podľa tejto Zmluvy je viac ako päť (5) % v neprospech Ceny podľa
tejto Zmluvy, zaväzuje sa Prevádzkovateľ poskytnúť Držiteľovi odpadu pre takéto plnenie, po
preukázaní tejto skutočnosti, dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa
tejto Zmluvy a nižšou cenou (ďalej len „zľava“). V prípade,
ak Prevádzkovateľ po riadnom preukázaní tejto skutočnosti neposkytne Držiteľovi odpadu zľavu, Držiteľ
odpadu je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.“
V tejto súvislosti sa Vás pýtame, z akého dôvodu je toto ustanovenie zahrnuté v zmluve, resp. žiadame
Vás o vysvetlenie opodstatnenosti tohto ustanovenia.
Máme za to, že uvedené ustanovenie obmedzuje hospodársku súťaž a umelo obmedzuje a znižuje
ceny, ktoré majú potenciálni uchádzači legitímne právo nastaviť tak, aby aj účasť vo verejnom
obstarávaní bola pre nich atraktívnou.
Pýtame sa Vás preto, aký zmysel má potom verejné obstarávanie na predmet zákazky, ak nedovoľuje
uchádzačom súťažiť s cenami, za aké sú ochotní Vami požadovaný predmet zákazky plniť?
Hospodársky subjekt má právo určiť svoju ponukovú cenu tak, aby plnenie zákazky bolo pre neho
zaujímavé. Verejný obstarávateľ zároveň určil ako kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu cenu a
hospodársky subjekt tak pri predkladaní svojej ponuky v rámci verejného obstarávania musí prihliadať
aj na konkurenčné prostredie. Uvedené ustanovenie zmluvy sa zdá byť neprimerané aj vzhľadom na
dĺžku zmluvného obdobia, ktorá je stanovená verejným obstarávateľom na 6 mesiacov.
Odpoveď č. 1:
Obstarávateľ v Príloha č. 3 Návrh zmluvy súťažných podkladoch vypúšťa bod 6.5 v celom
znení „V prípade, ak sa po uzatvorení tejto Zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto Zmluve (ďalej len „nižšia cena“)
a Prevádzkovateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále
poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a Cenou podľa tejto Zmluvy je viac ako päť (5) % v
neprospech Ceny podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa Prevádzkovateľ poskytnúť Držiteľovi odpadu pre
takéto plnenie, po preukázaní tejto skutočnosti, dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním
poskytovanou cenou podľa tejto Zmluvy a nižšou cenou (ďalej len „zľava“). V prípade, ak
Prevádzkovateľ po riadnom preukázaní tejto skutočnosti neposkytne Držiteľovi odpadu zľavu, Držiteľ
odpadu je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.“
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Obstarávateľ upravuje koniec lehoty na predkladanie ponúk a lehotu otvárania ponúk:
Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: do 02.03.2021 do 11:00 hod.
Nová lehota na predkladanie ponúk: do 03.03.2021 do 11:00 hod.
Pôvodná lehota otvárania ponúk:02.03.2021 o 11:15 hod.
Nová lehota otvárania ponúk: 03.03.3021 o 11:15 hod.
Vzhľadom na poskytnuté vysvetlenie dochádza k úprave Prílohy č. 3 Návrh zmluvy.
Obstarávateľ prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE zverejní tento dokument na adrese
(webovom sídle): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10969/summary a zároveň oznámi
vysvetlenie a všetkým zaradením záujemcom formou elektronickej správy informáciu o zverejnení
uvedeného dokumentu.
S úctou

v.r.
Mgr. Jozef Bálint
vedúci nákupu
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