Vysvetlenie zverejnených podkladov na základe doručených
otázok – I. kolo
1. Základné informácie
Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, v zmysle § 9 ods. 1
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Kontaktná osoba:
- vo veciach procesných: Mgr. Alexander Kanóc, kanoc@olo.sk +421 949 007 350
- vo veciach technických: Ing. Rudolf Pardubický, pardubicky@olo.sk, +421 918 110 300
Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, ako aj predkladanie ponúk uchádzačmi
sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20474/summary .

2. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov
Názov: Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ“
Druh: Stavebná práca
CPV :
45231110-9 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia
45231112-3 Inštalácia potrubného systému
45232140-5 Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania
45232142-9 Stavebné práce na výmenníkových staniciach
42511000 – 1 Výmenníky tepla a stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov

Počas lehoty na predkladanie ponúk boli Obstarávateľovi doručené otázky, na ktoré poskytuje nižšie
uvedené odpovede.
Otázka č. 1:
Chceli by sme si dodatočne potvrdiť, že v prílohe č.5 Harmonogram uvedené termíny v stĺpci „Max.
časová alokácia“ majú len informatívny charakter, pretože v prípade údajov „max. X mesiacov“ nie je
zrejmé, od kedy sa táto lehota uvažuje. Máme za to, že penalizácie (bod 15.1. c) ZoD) budú vztiahnuté
až k Záväznému harmonogramu, ktorý je Zhotoviteľ povinný pripraviť do 14 dní od začatia prác na
Dokumentácii (bod 6.3.1, resp. 6.1.1. ZoD). Chápeme to správne?
Odpoveď č. 1:
Áno, vaše pochopenie o informatívnom charaktere údajov v prílohe č. 5 v stĺpci „Max. časová alokácia“
je správne. Takisto áno, zmluvné pokuty (bod 15.1. c) ZoD) budú vztiahnuté až k Záväznému
harmonogramu, ktorý je Zhotoviteľ povinný pripraviť do 14 dní od začatia prác na Dokumentácii (bod

6.3.1, resp. 6.1.1. ZoD), avšak s dôvetkom, že tento harmonogram musí byť v súlade s bodom 6.2.1
ZoD, ktorý znie:
6.2.1 Zhotoviteľ dokončí všetky časti Diela vrátane úspešného výsledku skúšok vyžadovaných touto
Zmluvou v lehote do ôsmich (8) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
Takisto dávame do pozornosti bod č. 9 Opisu predmetu zákazky, ktorý hovorí o povinnosti predložiť
navrhovaný harmonogram a rešpektovať požiadavky obstarávateľa v tomto bode uvedené.

Obstarávateľ nepovažuje predmetné zmeny a informácie za podstatné, preto nepredlžuje lehotu na
predkladanie ponúk.

V Bratislave, dňa 21.04.2022.
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