Všetkým záujemcom a uchádzačom
Bratislava 30.08.2021

Vec
Odpoveď na žiadosť o zmenu niektorých ustanovení návrhu zmluvy o spracovaní odpadu
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22,
821 04 Bratislava týmto vo veci zákazky Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu z domácností poskytuje odpovede na doručenú Žiadosť o zmenu
niektorých ustanovení návrhu zmluvy o spracovaní odpadu:
1.

Bod 1.7 — navrhujeme vypustiť. Na kontrolu uvedených právnych predpisov sú určené
Okresné úrady, štátna veterinárna a potravinová správa a pod.. Samozrejme, nebránime
sa podaniam akýchkoľvek vysvetlení alebo návštevám na základe predchádzajúcej
dohody.

Odpoveď :
Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje návrhu uchádzača a mení bod 1.7 zmluvy nasledovne:
„Odberateľ výslovne súhlasí s tým, aby Držiteľ odpadu vykonával kontroly plnenia tejto zmluvy
kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy v mieste spracovania odpadu a/alebo mieste
odovzdania odpadu, kde sa spracováva odpad Držiteľa odpadu odovzdaný Odberateľovi na
základe predchádzajúcej dohody s Odberateľom, pričom Odberateľ výslovne súhlasí so
vstupom Držiteľa odpadu na miesta spracovania alebo odovzdania odpadu a vyhotovením
fotodokumentácie a/alebo audiovizuálneho záznamu, pričom Držiteľ odpadu dodrží všetky
BOZP pravidlá v mieste spracovania odpadu.“
2.

Bod 2.12 — navrhujeme neodkazovať na článok VII. ani bod 7.3 nakoľko porucha a
havária nemusia byť spôsobené len vyššou mocou. Taktiež navrhujeme doplniť
„zaplnenie zariadenia na výstupe, vplyvy počasia", nakoľko ide pri zhodnocovateľovi o
možnú aj keď málo pravdepodobnú skutočnosť. Navrhované znenie: „Odberateľ má
právo neprevziať odpad (bez akejkoľvek sankcie) v prípade poruchy a/alebo havárie
zariadenia vmieste spracovania odpadu, zaplnenia zariadenia na výstupe, vplyvu počasia.
Odberateľ je o tom povinný bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky
Držiteľa odpadu. Odberateľ má právo neprevziať odpad (bez akejkoľvek sankcie) v
prípade nevyhnutnej odstávky alebo rekonštrukcie zariadenia na spracovanie odpadu, ak
o odstávke (alebo rekonštrukcii) zariadenia Odberateľ informuje Držiteľa odpadu
najmenej dva (2) mesiace vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. "

Odpoveď :
Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje návrhu uchádzača.
Verejný obstarávateľ odstránil odkaz na článok VII. a bod 7.3 zmluvy a upravil bod 2.12.
zmluvy. Návrh uchádzača o doplnenie bodu 2.12 zmluvy o ďalšiu možnosť neprevzatia odpadu
bez akejkoľvek sankcie, a to v dôsledku „zaplnenia zariadenia na výstupe, vplyvy počasia“,
Verejný obstarávateľ neakceptuje.
Ustanovenia čl. VII zmluvy dostatočným spôsobom odbremeňujú zmluvné strany
o zodpovednosť za porušenia svojich povinností po dobu, dokiaľ zmluvným stranám vyššia
moc bráni alebo bude brániť v plnení zmluvy, pričom bod 7.2 zmluvy exemplifikatívnym
výpočtom zahŕňa aj vplyvy počasia.
Upravené znenie bodu 2.12 umožňuje odberateľovi vyhnúť sa sankcie pri neprevzatí odpadu aj
v dôsledku poruchy alebo havárie zariadenia, ktorá nebola spôsobená vyššou mocou, ale inou
mimoriadnou udalosťou, ktorá sa nedala predvídať.
3.

Bod 3.2 - navrhujeme zmeniť slovo Odmena na Cena, keďže v bode predtým, sa nárok
na odmenu zadefinoval ako Cena.

Odpoveď :
V bode 3.2 sa mení slovo „Odmena“ na slovo „Cena“.
4.

Bod 3.6 — navrhujeme zmeniť na najčastejšie používaný text: „Faktúra sa považuje za
zaplatenú dňom, kedy bude príslušná platba pripísaná na účet Odberateľa z bankového
účtu Držitelia odpadu.”

Odpoveď :
Verejný obstarávateľ nevyhovuje návrhu uchádzača o zmenu bodu 3.6 zmluvy. Verejný
obstarávateľ štandardne vo svojich obdobných zmluvách uvádza, že faktúra sa považuje za
uhradenú dňom, kedy bude z bankového účtu Držiteľa odpadu poukázaná príslušná platba v
prospech účtu Odberateľa.
5.

Bod 3.7 písm. (i) — navrhujeme vypustiť „zaručeným elektronickým podpisom podľa 5
71 ods. 3 písm. b) zákona o DPH” — máme za to, že by to môže byť zmätočné, a to v
tom, koho zaručený elektronický podpis by mal byť na faktúre, či konateľa, konateľov
alebo účtovníčky? Navrhujeme vypustiť aspoň „písm. b)".

Odpoveď :
Verejný obstarávateľ vypúšťa v poslednej vete bodu 3.7 písm. (i) zmluvy ustanovenie „písm.
b)“. Odberateľ je však povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a
čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry v zmysle § 71 ods.
3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6.

Zároveň si Vás dovoľujeme v zmysle vyššie uvedených návrhov zmien v Zmluve
požiadať aj o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď :
Verejný obstarávateľ dňa 27.8. 2021 predlžil lehotu na predkladanie ponúk do 03.09.2021
11:00:00 z dôvodu predloženia Žiadosti o zmenu niektorých ustanovení návrhu zmluvy a
spracovaní odpadu.
Uvedené úpravy boli zverejnené v dokumente s označením „OPRAVA Priloha c.3 - Ramcova
zmluva_bioplynova stanica“ k príslušnému verejnému
obstarávaniu na
stránke
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14141/summary k 30.8.2021 a sú vyznačené aj
formou sledovania zmien textu.

S pozdravom

v.r.
Ing. Michaela Čukašová
procesný garant
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