V Bratislave, dňa 27. 11. 2019

Predseda predstavenstva ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.
si Vás dovoľuje pozvať na

prípravné trhové konzultácie v rámci prípravy verejného obstarávania na
uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava (ďalej len „verejný
obstarávateľ“) týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia
si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky, ktorým bude
uloženie zmesového komunálneho odpadu u relevantných hospodárskych subjektov, ktorými sú
spoločnosti prevádzkujúce skládku zmesového komunálneho odpadu (ďalej aj ako „relevantné
subjekty“ alebo „záujemcovia“), teda skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2
ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o
skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti).
Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejných obstarávaní považuje za potrebné prediskutovať
s relevantnými subjektmi vybrané aspekty týkajúce sa podmienok ukladania zmesového komunálneho
odpadu zvážaného z hlavného mesta SR Bratislava na skládku/skládky počas období odstávok spaľovne
odpadu verejného obstarávateľa počas vybraného obdobia.
Súčasne má verejný obstarávateľ určité otázky týkajúce sa prevádzky skládky, jej kapacity, technických
možností vozidiel vysýpať a ukladať odpad a možných zmluvných ustanovení, ktoré potrebuje
zodpovedať v rámci konzultácií. Záujemca má možnosť tieto otázky prediskutovať na osobnom
rokovaní.
Účasť na PTK je dobrovoľná a každý záujemca sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto
pozvanie. Rozhodnutie zúčastniť sa na PTK musí byť slobodné a vážne. Verejný obstarávateľ s cieľom
osloviť čo najviac relevantných subjektov zverejní túto výzvu spolu s ostatnými podkladmi v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní.
Miesto a čas konania konzultácií:
Konzultácie budú prebiehať v priestoroch sídla verejného obstarávateľa v týchto termínoch:
1) 3.12.2019 o 9.00 hod.
2) 3.12.2019 o 10.30 hod.
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3) 4.12.2019 o 14.30 hod.
Zástupcovi každého záujemcu (relevantného subjektu) zúčastňujúceho sa na PTK bude vyhradený
časový priestor cca 1 hod.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť ponuku termínov, o čom poskytne informáciu v
primeranom predstihu.
V prípade, ak má záujemca (relevantný subjekt) záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách,
v žiadosti o rokovanie, zaslanej prostredníctvom systému elektronickej komunikácie Josephine (link na
komunikačnú platformu je v päte výzvy) najneskôr do 2.12.2019 do 12:00 hod. navrhne verejnému
obstarávateľovi počet osôb vyslaných na PTK a uvedie minimálne dva z termínov ponúknutých
verejným obstarávateľom a verejný obstarávateľ následne obratom oznámi relevantnému subjektu,
ktorý z ním zvolených termínov akceptoval – teda konkrétny dátum, čas a presné miesto (v priestoroch
verejného obstarávateľa) uskutočnenia PTK, a to prostredníctvom systému Josephine.
Prejavenie záujmu o účasť na konzultáciách
Verejný obstarávateľ v päte tejto výzvy uvádza priamy link na stránku s elektronickým systémom
Jospehine, prostredníctvom ktorého záujemca oznámi zaslaním žiadosti verejnému obstarávateľovi svoj
záujem o účasť na konzultáciách.
Požiadavky na relevantné subjekty zúčastňujúce sa PTK:
Verejný obstarávateľ vyžaduje od záujemcov, ktorí sa zúčastnia PTK nasledujúce doklady/dokumenty:
1. Predloženie dokladu, z ktorého bude vyplývať oprávnenie záujemcu podnikať v oblasti
prevádzkovania skládok odpadu (postačujúca je kópia výpisu z obchodného registra
preukazujúca aktuálne platné údaje).
2. Na osobnom rokovaní sa zúčastnená osoba preukáže poverením na zastupovanie na
konzultáciách (PTK) od osoby oprávnenej konať za záujemcu.
3. Samotných konzultácií sa budú môcť zúčastniť len tí záujemcovia (a/alebo ich zástupcovia),
ktorí sú si vedomí zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z účasti na PTK a súhlasia s
nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní).
Verejný obstarávateľ uviedol všetky potrebné informácie a pravidlá pre účasť na PTK v Informačnom
dokumente k prípravným trhovým konzultáciám, ktorý je prílohou tejto výzvy.
Komunikácia v priebehu konzultácií
S ohľadom na § 20 zákona o verejnom obstarávaní bude celá písomná (korešpondenčná) komunikácia
prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom systému Josephine. Verejný obstarávateľ v päte tejto
výzvy uvádza priamy link na stránku, prostredníctvom ktorej relevantný subjekt potvrdí svoju účasť na
konzultáciách. Na uvedenom linku sa nachádzajú a budú nachádzať aj všetky potrebné informácie
a dokumenty.
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V prípade potreby je možné kontaktovať jednu z kontaktných osôb verejného obstarávateľa, ktoré
zabezpečujú organizáciu a priebeh trhových konzultácií. Kontakt na tieto osoby je uvedený v päte tejto
pozvánky.
Účelom týchto prípravných trhových konzultácií je overenie si reálnosti, objektívnosti a primeranosti
požiadaviek na plnenie predmetu zákazky, ktorým bude ukladanie zmesového komunálneho odpadu
u relevantných hospodárskych subjektov tak, aby následne vyhlásené verejné obstarávanie bolo
nediskriminačné a podporovalo otvorenú hospodársku súťaž, a preto verím, že moje pozvanie na účasť
prijmete.
S úctou

Ing. Martin Maslák
predseda predstavenstva
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