Okruhy a otázky PTK - Zhodnotenie kuchynského biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností
V rámci PTK bol záujemcom predložený opis predmetu zákazky a návrh rámcovej dohody,
ktoré by mali po úprave slúžiť ako zadávacia dokumentácia vo verejnom obstarávaní.
Okruhy a otázky:
1. Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočne určité a zrozumiteľné pre to, aby ste si vedeli urobiť
predstavu o požiadavkách na predmet zákazky? Sú zverejnené dokumenty dostatočné pre samotné
poskytovanie služieb? Ak nie, uveďte prosím, ktoré dokumenty je podľa Vás potrebné doplniť.
2. Technické možnosti na mieste odovzdania odpadu. Je možné zabezpečiť prednostný odber odpadu
tak, aby bol zabezpečený prístup k vstupnému vážnemu zariadeniu určenému na váženie vozidiel
prevážajúcich odpad najneskôr do 30 minút po príchode vozidla držiteľa odpadu?
3. Kapacitné a prevádzkové možnosti zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu z domácností.
Keďže bude počas prvého roka zmluvného obdobia (rok 2022) dochádzať k postupnému zapájaniu
obyvateľov do systému zberu K-BRKO, katalógové číslo 20 01 08, mesačné množstvá sa budú postupne
zvyšovať. Zapojenie všetkých 17 mestských častí HM SR Bratislavy predpokladáme od januára 2023.
Maximálne odhadované množstvo (určené hmotnosťou odpadu) na 1 mesiac je cca 1 523 ton
kuchynského bioodpadu, a to predstavuje ročný potenciál K-BRO cca 18 280 ton K-BRO pri zapojení
všetkých mestských častí (predpokladaná zapojenosť 70 % obyvateľov).
4. Verejný obstarávateľ plánuje rozdeliť predmet zákazky na kvantitatívne časti s cieľom umožniť účasť
vo verejnom obstarávaní a na plnení zákazky aj malým a stredným podnikom. Aké kvantitatívne
rozdelenie zákazky na časti by zodpovedalo Vašim schopnostiam, kapacitám prípadne vydaným
povoleniam?
4. Je v prípade Vašej spoločnosti miesto odovzdania odpadu zhodné s miestom spracovania odpadu?
V prípade ak sú zhodné a miesto spracovania odpadu nespadá do okruhu 130 km od Námestia
Slovenského národného povstania v Bratislave, máte možnosť zabezpečiť odberné miesto v tomto
okruhu a následnú prepravu odpadu na miesto spracovania odpadu?

5. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v sprístupnených dokumentoch, ktorá by Vám
bezdôvodne bránila zapojiť sa do verejného obstarávania alebo túto účasť neprimerane sťažila? Ak áno,
uveďte prosím, ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť.
6. Považujete niektorú časť v návrhu rámcovej dohody za diskriminujúcu (alebo nejakým spôsobom
obmedzujúcu)? Ak áno, uveďte ju prosím, a krátko zdôvodnite, v čom ju považujete za diskriminujúcu.
7. Vzhľadom na plánovaný rozsah obstarávaných služieb, aká je podľa Vás predpokladaná hodnota
zákazky, resp. vyjadrenie v eur/t?

