Vec:
Poskytnutie odpovede verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie v rámci zákazky „Výzva
č. 4 „Zberné nádoby, košíky, vrecia na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“ vyhlásenej
v rámci dynamického nákupného systému „Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu
komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek“
Vysvetlenie č. 1:
Dňa 02.12.2021 prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE bola doručená žiadosť
o vysvetlenie na predmet zákazky Výzva č. 4 „Zberné nádoby, košíky, vrecia na kuchynský biologicky
rozložiteľný odpad“. Po oboznámení sa s obsahom žiadosti verejný obstarávateľ poskytuje nasledujúce
vysvetlenie k súťažným podkladom:
Otázka č. 1:
„Dávame námietku na antibakteriálnu úpravu rúčiek kontajnerov a to z dôvodu diskriminácie.
Takáto úprava rúčiek nie je bežná.“
Odpoveď č. 1:
Verejný obstarávateľ sleduje požiadavkou na antibakteriálnu úpravu časti zberných nádob a
košíkov zabránenie šírenia mikroorganizmov a baktérii pri používaní týchto nádob obyvateľmi Hlavného
mesta Bratislava. Antibakteriálna úprava veka zbernej nádoby a držadla košíka zabezpečí hygienický
zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach, ako aj ochranu pracovníkov
vykonávajúcich zber kuchynského biologického rozložiteľného odpadu. Požiadavku na antibakteriálnu
úpravu uvádza verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky najmä za účelom zníženia hygienického
rizika pre domácnosti, vzhľadom aj na celosvetovú situáciu šírenia vírusu COVID 19.
Verejný obstarávateľ má na základe informácií, ktoré sú mu k dispozícii z trhu s predmetom zákazky za
to, že požiadavka antibakteriálnej úpravy obstarávaných nádob nie je v rozsahu v akom je uvedená
v opise predmetu zákazky diskriminačná a z hľadiska zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je predmet tejto zákazky možné
v plnom rozsahu považovať za bežne dostupný na trhu.
Verejný obstarávateľ v nadväznosti na poskytnutie vyššie uvedeného vysvetlenia upravuje
koniec lehoty na predkladanie ponúk a lehotu otvárania ponúk nasledovne:
Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: do 06.12.2021 do 11:00 hod.
Nová lehota na predkladanie ponúk: do 09.12.2021 do 11:00 hod.
Pôvodná lehota otvárania ponúk: 06.12.2021 o 11:15 hod.
Nová lehota otvárania ponúk: 09.12.2021 o 11:15 hod.
Verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE zverejní tento dokument na
adrese (webovom sídle): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15680/summary a zároveň oznámi
vysvetlenie a všetkým zaradením záujemcom formou elektronickej správy informáciu o zverejnení
uvedeného dokumentu.

