Súhrnný zápis z prípravných trhových konzultácií
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“)
Prípravné trhové konzultácie sa realizovali 3. a 4. decembra 2019.

Názov pripravovanej zákazky:

„Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku“
Účel predbežných trhových konzultácií:
Účelom prípravných trhových konzultácií bolo overenie si reálnosti, objektívnosti a primeranosti
požiadaviek na plnenie predmetu zákazky.
Účel zverejnenia tohto zápisu:
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava (ďalej len „verejný
obstarávateľ“ alebo „držiteľ odpadu“) zverejňuje tento zápis s ohľadom na zachovanie princípov
verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípu rovnakého
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi a princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov. Tento
súhrnný zápis z trhových konzultácií a jeho zverejnenie predstavuje jedno z prijatých opatrení na
zachovanie čestnej hospodárskej súťaže podľa ustanovenia § 25 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Účelom tohto súhrnného zápisu je informovať všetky relevantné hospodárske subjekty, 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).
V rámci konzultácií sa prerokovali nasledovné oblasti plnenia predmetu zákazky:
1. Technické možnosti prevádzkovateľa skládky zabezpečiť odber odpadu najneskôr do 30 minút
po príchode vozidla držiteľa odpadu k vstupnému vážnemu zariadeniu určenému na váženie
vozidiel prevážajúcich odpad.
2. Udržiavanosť príjazdových ciest na skládku odpadu a vo vnútri areálu skládky, požiadavky na
taký stav miest vysypania/vykládky odpadu, ktorý zodpovedá potrebe predchádzania škodám
na vozidlách držiteľa odpadu.
3. Kapacitné a prevádzkové možnosti ukladania zmesového komunálneho odpadu
v odhadovanom množstve (určeného hmotnosťou odpadu) okolo 250 ton denne pri orientačnom
množstve (určeného hmotnosťou odpadu) okolo 9 000 ton ročne.
4. Používanie certifikovaných váh na váženie vozidiel s odpadom v areáli skládky odpadu.
5. Riešenie zodpovednosti prevádzkovateľa skládky za škodu spôsobenú držiteľovi odpadu na
jeho majetku (na vozidlách a pod.).

Informácie, ktoré verejný obstarávateľ poskytol v rámci konzultácií:
V rámci prípravných trhových konzultácií verejný obstarávateľ poskytol relevantným subjektom na
vyjadrenie len vyššie uvedené informácie.
V prípade, ak relevantné subjekty do 2 pracovných dní nevznesú pripomienky prostredníctvom systému
JOSEPHINE proti obsahu uvedeného súhrnného zápisu, má sa za to, že s jeho obsahom súhlasia.
Súhrnný zápis spracoval: Karol Meliška
V Bratislave dňa 13.12.2019
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