Všetkým záujemcom

V Bratislave, 6.5.2022

Vec: Vysvetlenie č. 2 zverejnených podkladov k zákazke vyhlásenej v rámci DNS „III.4. Zberové
vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, so zhŕňacou lopatou 7 – 8 m³,
hmotnosť do 10 t“
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava (ďalej ako „Obstarávateľ“)
týmto odpovedá na ďalšiu doručenú otázku k zákazke s názvom „III.4. Zberové vozidlo pre zvoz
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, so zhŕňacou lopatou 7 – 8 m³, hmotnosť do 10 t“
vyhlásenej prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Nákladné
motorové vozidlá“ vyhláseného v Ú. vestníku EÚ č S 147 zo dňa 2.8. 2021 pod č. 2021/S 147-390403
a vo vestníku UVO č. 180/2021 zo dňa 3.8.2021 pod č. 38968 – MUT.
Otázka č. 1 :
Obstarávateľ požaduje "Celková hmotnosť vozidla max. 10 500 kg" a zároveň "Užitočná hmotnosť
(nosnosť) min. 3 300 kg". Vzhľadom na to, že nadstavba má byť uspôsobená na zber biologicky
rozložiteľného odpadu K BRO a zároveň má mať možnosť uzamknutia nádoby na vyklápači na nádoby
120 l, 240 l a 1 100 l s tým, že s nádobami je požadovaná možnosť jazdenia bez obmedzenia by sme
taktiež navrhovali mierne zvýšiť celkovú hmotnosť vozidiel o 500 kg. Toto navýšenie znamená, že
vozidlo zostane v pôvodnej kategórii N2, objem motora, výkon motora, výška podvozku, rozmer
pneumatík, prípadné poplatky za mýto... zostanú nezmenené. Týmto sa zvýši nosnosť vozidla a tým aj
úžitková hodnota vozidla.
Bude obstarávateľ akceptovať celkovú hmotnosť vozidla 11 000 kg ?
Odpoveď č. 1:
Verejný obstarávateľ neakceptuje navýšenie celkovej hmotnosti vozidla, nakoľko navýšenie hmotnosti
vozidla má za následok zvýšené nároky na podvozok ako aj zvýšenie produkcie CO2 a emisií, a teda
vyššiu záťaž na životné prostredie. Verejný obstarávateľ považuje navrhované zvýšenie celkovej
hmotnosti vozidla o 500 kg z dôvodu, že nadstavba je uspôsobená na zber biologicky rozložiteľného
odpadu K BRO s uzamknutím nádob na podávači za neprimerané. Verejný obstarávateľ preto trvá na
požiadavke zachovania celkovej hmotnosti vozidla max. 10 500 kg.
Otázka č. 2 :
Máme dotaz ohledně bodu specifikace nástavby bod 52 požadované specifikace nástavby:
Klzné segmenty pre posuv lopaty umiestnené z vonku nadstavby (dodať foto dokumentáciu)
Bude zadavatel akceptovat řešení vedení kluzných segmentů lopaty umístěné uvnitř nástavby?
Toto řešení je variantní a nemá vliv na základní technické funkce stoje, lisu, vany, vyklapěče - vedení
pro lopatu lisu je umístěné nahoře, nedochází ke kontaktu s odpadem a kryté proti venkovnímu
poškození a povětrnostním vlivům = delší životnost kluzných segmentů.
Odpoveď č. 2:
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj riešenie vodenia klzných segmentov pre posuv lopaty
umiestnené vo vnútri nadstavby, v prípade že nebudú ovplyvnené ostatné požiadavky verejného

obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ preto upravil znenie požiadavky na „Klzné
segmenty pre posuv lopaty (dodať foto dokumentáciu)“ v dokumente opis predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že zverejňuje dokument „Opis predmetu zákazky –
aktualizovaný“ a predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 18.5.2022 11:00 hod., z dôvodu zmeny
parametra v opise predmetu zákazky. Otváranie ponúk preto bude 18.5.2022 o 11:05 hod.
S úctou
v.r.
Osoba splnomocnená na komunikáciu
vo verejnom obstarávaní
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