Všetkým záujemcom
V Bratislave dňa 16.8.2021

VEC
Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie

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 dynamický nákupný
systém postupom zadávania nadlimitnej zákazky s názvom „Nákladné motorové vozidlá“ (ďalej
len „verejné obstarávanie“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom
vestníku EÚ zo dňa 2.8.2021 pod zn. 2021/S 147-390403 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 180/2021 zo dňa 3.8.2021 pod č. 38968 - MUT (ďalej len „oznámenie o vyhlásení VO“).
Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených
v oznámení o vyhlásení V0 a vo zverejnených podkladoch, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje
nižšie uvedené odpovede.
Otázka č. 1:
Žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov na súťaž zadávanú postupom užšej súťaže
a poskytnutých súťažných podkladov k zriadeniu dynamického nákupného systému na predmet
zákazky „Nákladné motorové vozidlá“:
- v súťažných podkladoch v časti 11. – Preukazovanie splnenia podmienok účasti, písm. B /
Technická a odborná spôsobilosť podľa kategórií vozidiel (...)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

III. Kategória Vozidlá na zhutňovanie odpadu

min. počet vozidiel
15 ks

min. objem celkom súhrnne
2 000 000,- EUR

Bude verejný obstarávateľ akceptovať referencie, resp. potvrdenia o dodaní od odberateľov
deklarujúce dodanie a montáž nadstavieb na zhutňovanie odpadu?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referencie deklarujúce dodanie kompletného vozidla na
zhutňovanie odpadu, t.j. výlučne referencie na dodanie podvozku a na ňom namontovanej
nadstavby zároveň.
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Verejný obstarávateľ bude v rámci predmetnej kategórie dynamického nákupného systému (DNS)
nakupovať výlučne nákladné motorové vozidla ako celok (podvozky s namontovanými
nadstavbami), a z tohto dôvodu má za to, že podmienka účasti, ktorá je predmetom otázky záujemcu,
je v zmysle vyššie uvedeného stanovená primerane potrebám verejného obstarávateľa a vo vzťahu k
zákazkám, ktoré v rámci DNS plánuje zadávať počas jeho trvania.
V nadväznosti na uvedené si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že záujemca, resp. uchádzač má
k dispozícii zákonné inštitúty, napr. predloženie žiadosti o účasť v DNS za skupinu dodávateľov,
resp. preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom tzv. „tretej osoby“ podľa § 34 ods. 3
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“).
Otázka č. 2:
v súťažných podkladoch na strane 11-12 uvádzate, že pre splnenie podmienok technickej a odbornej
spôsobilosti v zmysle § 34 ods.1 písm. a) zákona o VO musí uchádzač predložiť referenciu na:
- pre II. kategóriu tovaru: Fekálne vozidlá, min. 2 ks resp. v hodnote 500 000 EUR bez DPH
- pre IV. kategóriu tovaru: Nákladné vozidlo na odvoz odpadu - hákové nosiče, min. 2 ks, resp. v
hodnote min. 200 000 EUR bez DPH
2.a)
Bude verejný obstarávateľ pre splnenie podmienky technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34
ods. 1 písm. a) zákona o VO pre kategóriu vozidiel II. akceptovať aj referenciu na Cisternové vozidlá
v celkovom počte min. 2 ks , resp. v hodnote min. 500 00 EUR bez DPH?
Máme za to, že uchádzač predložením referencie na dodávku Cisternové vozidlá v celkovom počte
min. 2 ks , resp. v hodnote min. 500 00 EUR bez DPH plnohodnotne preukáže schopnosť realizácie
predmetnej zákazky a svoju technickú a odbornú spôsobilosť. Technický rozdiel medzi cisternovým
a fekálnym vozidlom je minimálny, dá sa povedať že fekálne vozidlá sú iba podtypom cisternových
vozidiel. Rovnako aj montáž, inštalácia cisternového vozidla je prakticky rovnaká ako fekálneho
vozidla.
2.b)
Bude verejný obstarávateľ pre splnenie podmienky technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34
ods. 1 písm. a) zákona o VO pre kategóriu vozidiel IV. akceptovať aj Nákladné vozidlá na odvoz
odpadu - ramenové nosiče v celkovom počte min. 2 ks , resp. v hodnote min. 200 00 EUR bez DPH?
Máme za to, že uchádzač predložením referencie na dodávku Nákladné vozidlá na odvoz odpadu ramenové nosiče v celkovom počte min. 2 ks , resp. v hodnote min. 200 00 EUR bez DPH
plnohodnotne preukáže schopnosť realizácie predmetnej zákazky a svoju technickú a odbornú
spôsobilosť. Technologická a odborná obtiažnosť montáže ramenového nosiča je rovnaká ako pre
hákový nosič.
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Odpoveď verejného obstarávateľa:
2.a)
Verejný obstarávateľ v rámci kategórie „Fekálne vozidlá“ bude akceptovať aj referenciu deklarujúcu
dodanie cisternového vozidla iného typu ako je fekálne vozidlo, v požadovanom počte, resp. výške
cien plnení deklarovaných referenciou, a to najmä vzhľadom na technickú podobnosť.
2.b)
Verejný obstarávateľ v rámci kategórie „Nákladné vozidlá na odvoz odpadu – hákové nosiče“ bude
akceptovať okrem referencie na dodanie nákladného vozidla na odvoz odpadu – hákového nosiča aj
referenciu deklarujúcu dodanie nákladného vozidla na odvoz odpadu – ramenového nosiča, a to
najmä vzhľadom na technologickú podobnosť týchto dvoch typov vozidiel.

Otázka č. 3:
V bode 11.7. súťažných podkladov verejný obstarávateľ požaduje preukázať referencie/zoznam
zrealizovaných dodávok podľa „Informatívneho opisu predmetu zákazky“.
Požaduje touto podmienkou verejný obstarávateľ preukázanie referencie/zrealizovania kompletného
vozidla, ktorý ako celok má spĺňať účel, na ktorý je určené?
Uzná verejný obstarávateľ ako vyhovujúcu referenciu aj dodanie len podvozku alebo len nadstavby,
alebo požaduje preukázanie referencie/zrealizovania kompletného vozidla konečnému užívateľovi,
spĺňajúce účel/ použitie a špecifikáciu podľa „Informatívneho zoznamu vozidiel podľa jednotlivých
kategórií?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referencie deklarujúce dodanie kompletného vozidla na
zhutňovanie odpadu, t.j. výlučne referencie na dodanie podvozku a na ňom namontovanej
nadstavby zároveň.
Verejný obstarávateľ bude v rámci predmetnej kategórie dynamického nákupného systému (DNS)
nakupovať výlučne nákladné motorové vozidla ako celok (podvozky s namontovanými
nadstavbami), a z tohto dôvodu má za to, že podmienka účasti, ktorá je predmetom otázky záujemcu,
je v zmysle vyššie uvedeného stanovená primerane potrebám verejného obstarávateľa a vo vzťahu k
zákazkám, ktoré v rámci DNS plánuje zadávať počas jeho trvania.
V nadväznosti na uvedené si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že záujemca, resp. uchádzač má
k dispozícii zákonné inštitúty, napr. predloženie žiadosti o účasť v DNS za skupinu dodávateľov,
resp. preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom tzv. „tretej osoby“ podľa § 34 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní.

3

