Všetkým záujemcom a uchádzačom
Bratislava 03.09.2021

Vec
Odpoveď na žiadosť o zmenu niektorých ustanovení návrhu zmluvy o spracovaní odpadu
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22 , 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.. Máme za to, že nie je dôvod na
to, aby jedna zo zmluvných strán mala zmluvnú možnosť vo vzťahu k druhej zmluvnej strane
suplovať činnosť štátnych orgánov. Taktiež máme za to, že Vami zmenená textácia môže byť
chápaná zmätočne, nakoľko v jednej vete sa spájajú slovné spojenia „kedykoľvek", „výslovne
súhlasí” a „na základe predchádzajúcej dohody"; taktiež máme za to, že doplnenie textu „na
základe predchádzajúcej dohody s Odberateľom” je v nesprávnej časti vety, nakoľko sa viaže
na bezprostredne predchádzajúce slovné spojenia týkajúce sa spracovania odpadu a nie
kontroly.
Odpoveď :
Podľa rozhodnutia Okresného úradu, odbor životného prostredia („OÚ ŽP“) je verejný
obstarávateľ zaviazaný kontrolovať, akým spôsobom je ďalej nakladané s odpadom, ktorý bol
odovzdaný na spracovanie. Z tohto dôvodu sa verejný obstarávateľ voči OÚ ŽP zaviazal
dodržiavať určité opatrenia, medzi ktoré patrí aj právo kontroly spracovania odpadu
u odberateľov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ nevyhovuje návrhu uchádzača nakoľko nie
je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
2.
Bod 2.12 — opätovne navrhujeme doplniť „zaplnenie zariadenia na výstupe, vplyvy
počasia”, nakoľko ide pri zhodnocovateľovi o možnú aj keď málo pravdepodobnú skutočnosť.
Vami navrhovaná „iná mimoriadna udalosť, ktorá sa nedala predvídať” je slovné
spojenie/výraz, ktorý môže byť sporný, tzn. „dať sa predvídať", je pojem, pod ktorý sa dá z
pohľadu jednej zo zmluvných strán zahrnúť veľmi veľa udalostí. Navrhované znenie:
„Odberateľ má právo neprevziať odpad (bez akejkoľvek sankcie) v prípade poruchy a/alebo
havárie zariadenia v mieste 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 sa k tomuto návrhu uchádzača vyjadril v Odpovedi na žiadosť o zmenu
niektorých ustanovení návrhu zmluvy o spracovaní odpadu zo dňa 30.8.2021. 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
nebude akceptovať, nakoľko nie je v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na
predmet zákazky.
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.
Zároveň si Vás dovoľujeme v zmysle vyššie uvedených návrhov zmien v Zmluve
požiadať aj o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď :
Verejný obstarávateľ nepristúpi k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko
nepristúpil k úprave opisu predmetu zákazky..

S pozdravom

v.r.
Ing. Michaela Čukašová
procesný garant

Vybavuje: Ing. Michaela Čukašová, T +421 911 402 431 , e-mail: cukasova@olo.sk

