Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom obstarávania je odber, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
(BRO) kompostovaním zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR
Bratislavy. BRO je verejným obstarávateľom odoberaný z rodinných domov (z hnedých
zberných nádob), dopravovaný je špeciálnymi vozidlami a zo zberného dvora a externých
zákazníkov dopravovaný vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe na
zhodnotenie. BRO je zatriedený podľa katalógu odpadov číslo 20 02 01 a obsahuje
trávu, lístie, burinua konáre do 7 cm.
•

•

•

•

Požaduje sa predložiť súhlas udelený Orgánom štátnej správy odpadové hospodárstva
pre činnosť R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú
používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov). Platnosť povolení je potrebná po celú dobu realizácie služby.
Požaduje sa predložiť doklad o prevádzkovaní kompostárne alebo zmluvy s iným
prevádzkovateľom kompostárne o zabezpečení odberu odpadu. Tzn. Platný súhlas
príslušného okresného úradu na prevádzkovanie kompostárne podľa § 97 ods. 1 písm. c)
Zákona o odpadoch účinného po celú dobu trvania zmluvy, prípadne zmluvu o budúcej
zmluve s prevádzkovateľom kompostárne a zároveň predloží všetky požadované doklady
tretej osoby.
Verejný obstarávateľ z časových dôvodov (zákonom vymedzený pracovný čas vodičov),
finančných (všetky náklady súvisiace s prepravou odpadu) a ekologických dopadov
(zvýšenie uhlíkovej stopy, zvýšenie spotreby nafty za každé zberové vozidlo
prepravujúce odpad určitú vzdialenosť a s tým súvisiace dočasné zaťaženie regionálnych
ciest a zníženie priepustnosti ciest) určil maximálnu akceptovateľnú vzdialenosť
kompostárne do 30 km od Nám. SNP v Bratislave pre cestu tam a 30 km pre cestu späť
(30km+30 km). Kompostáreň umiestnená vo väčšej vzdialenosti je pre verejného
obstarávateľa vysoko nákladová a neefektívna z pohľadu nastavenia obehu zberových
vozidiel (zber odpadu v uliciach hlavného mesta a následný odvoz odpadu do
kompostárne). Pri teoretickej preprave odpadu do väčšej vzdialenosti zberové vozidlá
nestihnú počas pracovnej doby obsluhujúceho personálu odpad pozbierať, odviesť do
kompostárne a vrátiť sa do areálu spoločnosti. Ponuka predložená na kompostáreň odpadu
vzdialenú od Nám. SNP v Bratislave vo väčšej vzdialenosti nebude spĺňať požiadavky na
predmet zákazky.
Požaduje sa preberanie dovezeného odpadu v čase po- pi od 7:00 hod do 16:30 hod,
sobota od 7:00 do 12:00 hod, počas sviatkov od 7:00 hod do 16:30 hod. Požaduje sa
prednostné vybavovanie vozidiel obstarávateľa pri príjme odpadu. Prevádzkovateľ
kompostárne zabezpečí odber BRO od Držiteľa odpadu prednostne, najneskôr do tridsať
(30) minút po príchode vozidla Držiteľa odpadu k vstupnému vážnemu zariadeniu
určenému na váženie vozidiel prevážajúcich BRO.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky súvisiace s týmto opisom, vrátane podmienok
plnenia, sa nachádzajú v rámcovej dohode, ktorá je prílohou č. 1 týchto súťažných
podkladov. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pozorne prečítali
podmienky plnenia rámcovej dohody.

