Všetkým záujemcom

Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22 , Bratislava týmto vo veci zákazky
Osobné ochranné pracovné prostriedky „OOPP“ poskytuje odpoveď na doručené otázky zo dňa
30.06.2022:
Otázka č. 1:
V položke č. 2 Bunda zateplená reflexná 5v1 ochrana pred poveternostnými podmienkami, zvýšenie
viditeľnosti zamestnanca v priestoroch pohybu dopravných prostriedkov žiada VO normu EN 14058, čo
je norma na materiál, nie na finálny výrobok, výrobok nemôže byt’ certifikovaný normou EN 14058.
Žiadame VO o vysvetlenie, či bude akceptovať splnenie normy EN 342 ako ochranné odevy proti chladu a
nebude požadovať’ splnenie normy na materiál EN 14058.
Odpoveď na otázku č. 1:
Položka č. 2 – Bunda zateplená 5v1 ochrana pred poveternostnými podmienkami - tvrdenie , že norma
EN 14058 sa vzťahuje len k materiálu je nesprávne, vzťahuje sa na celý odev. Zároveň akceptujeme
splnenie normy EN 342 nakoľko norma má prísnejšie kritéria ako nami požadovaná EN 14058.
Otázka č. 2:
V položke č. 13 — Obuv pracovná celoročná — technickú špecifikáciu kompletne spĺňa len obuv,
ktorú VO navrhol ako predpokladaný model, pričom ide o obuv od konkrétneho dodávateľa, ktorá sa
priamo zapája do verejných zákaziek. Žiadame VO o vysvetlenie, či bude akceptovať model obuvi,
ktorá bude spĺňať požadované normy, materiál, veľkosti a bude poskytovať ochranu proti okopu?
Nakoľko máme za to, že opis obstarávateľa je príliš špecifický a tým zužuje množstvo uchádzačov.
Informácie o hrúbke materiálu výrobca bežne neposkytuje, keďže ide o jeho know how.
Odpoveď na otázku č. 2:
Položka č.13 - Obuv pracovná celoročná – vzhľadom na vysoké požiadavky na kvalitu a životnosť obuvi,
bude akceptovaná iba obuv, ktorá spĺňa technickú špecifikáciu VO, zároveň máme za to, že danú
špecifikáciu obuvi, spĺňajú minimálne ďalší dvaja výrobcovia, ktorí majú niekoľko modelov obuvi voľne
dostupných na trhu.

Otázka č. 3:
V položke č. 14 – Obuv pracovná – šľapky žiada VO splnenie normy EN 20347. Niektorí dodávatelia
mylne uvádzajú na svojich stránkach, že obuv spĺňa normu EN 20347. Obuv však na základe vyhlásenia
o zhode od výrobcu spĺňa len niektoré vybrané vlastnosti podľa EN 20347 a to ergonomické vlastnosti,
dodatočných požiadaviek na absorpciu energie v oblasti päty a spĺňa protišmykové vlastnosti SRA, ale
nie je plne certifikovaná podľa EN 20347. Máme za to, že obuv vo forme šľapky ani nemôže plne spĺňať
EN 20347, nakoľko šľapka nemôže byť pracovná obuv. Žiadame o vysvetlenie, či bude VO naďalej trvať
na takto sformulovanej špecifikácii v danej položke.
Odpoveď na otázku č.3
Položka č. 14 – Obuv pracovná- šľapky- tvrdenie, že nie je možné splniť požiadavky na špecifikáciu
a normu EN 20347 je nesprávne, pri návrhu produktov sa riaďte požadovanou špecifikáciou. Pod
pojmom ,,šľapky“, chápeme obuv s uzavretou špicou a otvorenou pätou.

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na predmet
zákazky Osobné ochranné pracovné prostriedky „OOPP“. Verejný obstarávateľ týmto stanovuje lehotu
na predkladanie ponúk do 08.02.2022 do 10:00 hod.
Vyššie uvedené zmeny verejný obstarávateľ zároveň upravil prostredníctvom korigenda k
Výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ zároveň upravil prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritéria prostredníctvom
korigenda prílohy č. 2.

V Bratislave, dňa 04.07.2022

