Súhrnný zápis z prípravných trhových konzultácií
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)
Prípravné trhové konzultácie sa realizovali dňa 11.11.2021 online formou prostredníctvom aplikácie
Microsoft Teams vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu.
Názov pripravovanej zákazky:
„Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností“
Účel predbežných trhových konzultácií:
Účelom PTK je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti,
objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených
hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku
súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok
súťaže (rozdelenie zákazky na časti, obchodné podmienky plnenia zákazky a pod.).
Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejných obstarávaní považoval za potrebné prediskutovať s
relevantnými subjektmi vybrané aspekty týkajúce sa podmienok odberu a zhodnotenia kuchynského
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý pochádza z domácností na území hl. mesta SR
Bratislavy, a ktorý je dopravovaný špeciálnymi vozidlami príp. vo veľkokapacitných kontajneroch
verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ako aj v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z..
Súčasne mal verejný obstarávateľ určité otázky týkajúce sa prevádzky zariadenie na zhodnotenie
odpadu, jeho kapacity, technických možností a možných zmluvných ustanovení, ktoré potreboval
zodpovedať v rámci konzultácií.
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 a Okruhy a otázky
konzultácie.
Predmetné PTK boli vyhlásené dňa 21.10.2021, pričom Oznámenie o použití PTK (pozvánka),
obsahujúce pravidlá PTK a jeho prílohy boli zverejnené v elektronickom systéme JOSEPHINE
v konte verejného obstarávateľa na linku

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15152/summary, na web stránke verejného obstarávateľa
https://www.olo.sk/zverejnovanie-informacii/obstaravanie/ a súčasne bola pozvánka zaslaná aj štyrom
potenciálne relevantným subjektom ako výzva cez systém JOSEPHINE.
Účel zverejnenia tohto zápisu:
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava (ďalej len „verejný
obstarávateľ“ alebo „držiteľ odpadu“) zverejňuje tento zápis s ohľadom na zachovanie princípov
verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípu rovnakého
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi a princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov.
Tento súhrnný zápis z trhových konzultácií a jeho zverejnenie predstavuje jedno z prijatých opatrení
na zachovanie čestnej hospodárskej súťaže podľa ustanovenia § 25 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní. Účelom tohto súhrnného zápisu je informovať všetky relevantné hospodárske subjekty,
ktorými sú spoločnosti prevádzkujúce zariadenia na zhodnotenie kuchynského biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností (ďalej aj ako „relevantné subjekty“ alebo
„záujemcovia).
Na PTK boli so zúčastnenými záujemcami konzultované nasledovné okruhy tém 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 KBRO 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?

5. 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?
6. 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.
7. 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.
8. Vzhľadom na plánovaný rozsah obstarávaných služieb, aká je podľa Vás predpokladaná hodnota
zákazky, resp. vyjadrenie v eur/t?

Všetci záujemca sa vyjadrili, že sprístupnené dokumenty považujú za dostatočne určité
a zrozumiteľné. Všetci záujemcovia sa vyjadrili k všetkým okruhom tém a zodpovedali na všetky
vyššie uvedené otázky. Na základe vyjadrení a odpovedí uchádzačov verejný obstarávateľ dospel
k nasledovným záverom:
•
•

•
•

•
•

Sprístupnené dokumenty sú dostatočne určité a zrozumiteľné,
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 je technicky možný avšak s výhradami, preto verejný obstarávateľ
nebude túto požiadavku dopĺňať do opisu predmetu zákazky.
Na základe informácií kapacitných možnostiach záujemcov sa verejný obstarávateľ rozhodol
kvantitatívne rozdeliť zákazku na 4 časti.
Je technické možné zabezpečiť prepravu odpadu medzi miestom odovzdania odpadu a miesto
spracovania odpadu, prípadne medzi miestami odovzdania odpadu. Na základe tohto zistenia
sa verejný obstarávateľ rozhodol, že miesto odovzdania odpadu môže byť v rámci jednej
rámcovej dohody, tzn. jednej časti zákazky iba jedno.
Verejný obstarávateľ na základe pripomienok záujemcov preformuloval niektoré ustanovenia
v návrhu rámcovej dohody, tak aby boli dostatočne určité a zrozumiteľné, pričom nedošlo
k podstatným zmenám zmluvných ustanovení.
Záujemcovia uviedli predpokladaná hodnota zákazky vyjadrenú v eur bez DPH/t, na základe
čoho verejný obstarávateľ určil PHZ.

Informácie, ktoré verejný obstarávateľ poskytol v rámci konzultácií:
V rámci prípravných trhových konzultácií verejný obstarávateľ poskytol relevantným subjektom
vyššie uvedené informácie a zodpovedal nasledovné otázky, ktoré následne doplniť do súťažných
podkladov:

Jedného zo záujemcov zaujímal spôsob, akým verejný obstarávateľ zabezpečí, že dodaný odpad
nebude obsahovať prímesi iných druhov odpadu ako sú napr. palety, autobatérie a pod. ( „iný odpad“).
Záujemcovi bolo objasnené, že zber K-BRO bude na území realizovaný prostredníctvom 20 – 240 l
nádob a po vizuálnej kontrole nakladaný do vozidiel verejného obstarávateľa. Do 20 – 240 l nádob nie
je možné umiestniť tak rozmerný odpad ako napr. paleta. V prípade, že bude vizuálnom kontrolou
v nádobe určenej na K-BRO identifikovaný „iný odpad“ nebude nakladaný do vozidla. Ďalším
spôsobom ako sa bude verejný obstarávateľ snažiť predísť spomínaným situáciám je dôsledná osveta
obyvateľov, informačné nálepky na odpadoch a pod. Prípady, ak by aj napriek vyššie uvedenému,
dodaný odpad obsahoval „iný odpad“ sú riešené v návrhu zmluvy.
Jedného zo záujemcov zaujímal dôvod požiadavky verejného obstarávateľa vykonávať kontroly
plnenia zmluvy na mieste spracovania odpadu v zmysle bodu 1.7. zmluvy. Záujemcovi bolo
objasnené, že verejný obstarávateľ je zaviazaný kontrolovať, akým spôsobom je ďalej nakladané
s odpadom, ktorý bol odovzdaný na spracovanie. Verejný obstarávateľ je voči OÚ ŽP zaviazaný
dodržiavať určité opatrenia, medzi ktoré patrí aj právo kontroly spracovania odpadu u odberateľov.
V prípade, ak relevantné subjekty do 2 pracovných dní nevznesú pripomienky prostredníctvom systému
JOSEPHINE proti obsahu uvedeného súhrnného zápisu, má sa za to, že s jeho obsahom súhlasia.
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