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Vysvetlenie:
Dňa 25.10.2021 prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE bola doručená žiadosť
o vysvetlenie na predmet zákazky Výzva č. 2 „Zberné nádoby 1100 L, 240 L a 120 L“. Po oboznámení
sa obsahom žiadosti obstarávateľ poskytuje nasledujúce vysvetlenie k súťažným podkladom:
Otázka č. 1:
V premete zákazky uvádzate: Lehota dodania: do 1 mesiaca od uzavretia zmluvy (predmet
zákazky je možné dodať čiastkovo po dohode s obstarávateľom.
Zaujímalo by nás, či lehota dodania 1 mesiac je fixná nakoľko dodania takého množstva kontajnerov je
časovo náročné a podľa nás aj diskriminačné. Po komunikácii s fabrikou ktorú zastupujme na
Slovenskom trhu firmu XY sme boli informovaný, že je problém s výrobnými kapacitami z dôvodu
nedostatku vstupného materiálu na výrobu plastových kontajnerov.
Z tohto dôvodu požadujeme predlžiť dodaciu lehotu na 2 mesiace od objednávky a vysvetliť ako to je s
dodávaním čiastkovo na základe dohody s obstarávateľom?“
.
Odpoveď č. 1:
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch k Výzve č. 2 v rámci zriadeného DNS stanovil
lehotu dodania: do 1 mesiaca od uzavretia zmluvy (predmet zákazky je možné dodať čiastkovo po
dohode s obstarávateľom). Uvedená lehota dodania je fixná (konečná/hraničná) a bola stanovená na
základe reálneho posúdenia potrieb verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečiť plynulý
a bezproblémových chod činností, ktorú má verejný obstarávateľ povinnosť zabezpečovať v rámci
svojho významného postavenia na trhu v oblasti odpadového hospodárstva na územní hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.
Verejný obstarávateľ umožnil dodať predmet zákazky i čiastkovo, t. j. vo viacerých dodávkach
počas jedného mesiaca odo dňa uzatvorenia zmluvy a to po vzájomnej dohode medzi zmluvnými
stranami.
Ako je uvedené i v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS s názvom „Obstaranie zberných
nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek-DNS“, cieľom zriadenia
DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné a priebežné
zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.
j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.
Požiadavku verejného obstarávateľ na lehotu dodania uvedenú v súťažných podkladoch
nepovažuje verejný obstarávateľ za diskriminačnú, ale stanovenú s ohľadom na reálnu potrebu
verejného obstarávateľa v čase zadávania zákazky na bežne dostupné typizované zberné nádoby
v stanovenom rozsahu, berúc do úvahy i skúsenosti pri zabezpečovaní rovnakého predmetu zákazky
z predchádzajúceho obdobia.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti verejný obstarávateľ nepredlžuje dodaciu lehotu na
dodanie predmetu zákazky.
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Verejný obstarávateľ upravuje koniec lehoty na predkladanie ponúk:
Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: do 02.11.2021 do 11:00 hod.
Nová lehota na predkladanie ponúk: do 05.11.2021 do 11:00 hod.
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