Všetkým záujemcom

V Bratislave dňa 17.1.2020
VEC
Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s., IČO 00681300, so sídlom Ivanská
cesta 22, 821 04 Bratislava, (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil nadlimitnú zákazku postupom
verejnej súťaže s názvom „Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku“ (ďalej len „verejné
obstarávanie“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v EÚ zo dňa 14.1.2020 pod zn.
2020/S 009-016879 a vo Vestníku ÚVO č. 9/2020 zo dňa 15.01.2020 pod č. 1540 – MSS (ďalej len
„oznámenie o vyhlásení VO“).
Na základe záujemcom predloženej žiadosti o vysvetlenie, ktorá vzhľadom na jej obsah vykazuje znaky
žiadosti o nápravu podanej proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení VO a podmienkam
uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky (súťažných podkladoch
a Rámcovej dohode o skládkovaní odpadu) podľa § 164 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), verejný obstarávateľ v súlade s § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
oznamuje, že žiadosti záujemcu o nápravu vyhovuje, a to nižšie uvedeným spôsobom.
Záujemca žiadal spresniť text najmä v oznámení o vyhlásení VO v oddiele VI ,,Doplnkové informácie",
bod VI.3) ,,Doplňujúce informácie", podbod 1, ako aj text v bode 19.10 súťažných podkladov, a to
z dôvodu, že sa mu pravidlá určenia ponukovej ceny v uvedených ustanoveniach oznámenia o vyhlásení
VO a súťažných podkladov javia ako vzájomne rozporné. Zároveň záujemca namietal nemožnosť
uvedenia výšky poplatku v zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na obdobie plnenia
zákazky (po 28.2.2020) v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode o skládkovaní odpadu (ďalej aj ako „Príloha
č. 1 RD“), keďže v lehote na predkladanie ponúk bude známa len výška poplatku za uloženie odpadov
v zmysle predmetného zákona do termínu 28.2.2020 a žiadal verejného obstarávateľa o usmernenie
k vyplneniu Prílohy č. 1 k RD.

Odôvodnenie:
Za účelom požadovanej lepšej zrozumiteľnosti textu verejný obstarávateľ upravil:
a) corrigendom odoslaným do európskeho dňa 17.1.2020 v oznámení o vyhlásení VO znenie
v oddiele VI ,,Doplnkové informácie", bod VI.3) ,,Doplňujúce informácie", podbod 1. takto:
„1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia tzv. základná cena (podľa bodu 19.10
súťažných podkladov) za uloženie celkového predpokladaného množstva odpadu na skládku
bez DPH, určená v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami. V bode 24 súťažných
podkladov sú uvedené rozhodovacie kritéria pre prípad zhody základnej ceny za predmet
zákazky a pravidlá pre ich aplikovanie.“.

b) bod 2.7 súťažných podkladov takto: „Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani
jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané
v ponukách po zohľadnení (započítaní) poplatku súvisiaceho s uložením odpadu podľa zákona
č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov a Prílohy č.
1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z
poplatkov za uloženie odpadov, presiahnu verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú
hodnotu tejto zákazky, ktorá je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.“.
c) bod 20.2.2. súťažných podkladov takto: „Podpísaný návrh rámcovej dohody (podpísaný
štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu
dodávateľov), ktorý bude v súlade s prílohou č. 1 týchto súťažných podkladov vrátane vyplnenej
Prílohy č. 1 k rámcovej dohode podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch a
v samotnej Prílohe č. 1 k rámcovej dohode;
- návrh rámcovej dohody je záväzný a uchádzač nie je oprávnený svojvoľne meniť
ustanovenia rámcovej dohody alebo jej príloh;
- uchádzač vyplní v rámcovej dohode požadované informácie (na určené miesta v
ustanoveniach rámcovej dohody) a Prílohu č. 1 k rámcovej dohode;
- rámcová dohoda môže byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osôb
konajúcich v mene uchádzača alebo môže byť podpísaná listinne a v ponuke bude
predložená oskenovaná (napr. formát „.pdf“).“.
d) bod 24.2 súťažných podkladov tak, že v prvej vete po slovách „Rozhodovacie kritéria pre prípad
zhody“ vložil slová „základnej ceny“.
e) bod 27.2 súťažných podkladov tak, že na koniec odseku tohto bodu po slovách „ktoré
zodpovedajú predloženej ponuke, informácie týkajúce sa subdodávateľov a údaje na kontaktné
osoby“ vložil slová „a hodnotu aktuálneho poplatku (v čase poskytnutia tejto súčinnosti
k podpisu rámcovej dohody zo strany uchádzača) týkajúceho sa uloženia odpadu podľa zákona
č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov a Prílohy č.
1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z
poplatkov za uloženie odpadov), ktorý bude v súlade s aktuálnou informáciou o úrovni
vytriedenia komunálnych odpadov uvedenou v %, zverejnenou na webovej stránke mesta
Bratislava (pravdepodobne na tomto linku - https://www.bratislava.sk/sk/komunalny-odpad).“.
f) v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode o skládkovaní odpadu obsah tabuľky určenej na ocenenie
plnenia tak, že výšku poplatku v zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na obdobie
plnenia zákazky (po 28.2.2020) vyplní až v čase poskytovania súčinnosti k podpisu Rámcovej
dohody o skládkovaní odpadu, pričom výzva na poskytnutie súčinnosti k podpisu Rámcovej
dohody o skládkovaní odpadu bude relevantnému uchádzačovi zasielaná až v čase, kedy už
bude známa aktuálna výška poplatku zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na
obdobie plnenia predmetu zákazky.
Uvedené úpravy boli zverejnené v dokumentoch s označením „Rámcová dohoda o skládkovaní odpadu
- OPRAVA č. 1 k 17.1.2020“ a „Súťažné podklady - OPRAVA č. 1 k 17.1.2020“ medzi dokumentmi
k
príslušnému
verejnému
obstarávaniu
na
stránke
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6037/summary k 17.1.2020 a zmeny sú v nich vyznačené aj
formou sledovania zmien textu. Corrigendum oznámenia o vyhlásení VO bude zverejnené v Ú. v. EÚ a
Vestníku ÚVO v nimi určených lehotách na zverejňovanie.

