Všetkým záujemcom
V Bratislave dňa 25.3.2020

VEC
Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie.
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 „Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a
vytriedených zložiek odpadu“ (ďalej len „verejné obstarávanie“) oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania v Ú. v. EÚ zo dňa 27.2.2020 pod zn. 2020/S 041-096398 a vo Vestníku ÚVO č. 49/2020
zo dňa 28.02.2020 pod č. 10702 - MST (ďalej len „oznámenie o vyhlásení VO“).
Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v
súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené
odpovede.
Žiadosť o vysvetlenie č. 1:
Je potrebné návrh rámcovej dohody, ktorý je prílohou Súťažných podkladov, vyplniť a podpísať
a nahrať ako sken (pozn. verejného obstarávateľa: zrejme pri predkladaní ponuky do systému
Josephine)?
Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie č. 1:
Návrh rámcovej dohody je potrebné vyplniť a podpísať presne podľa pokynov uvedených v bode 20.2.2.
Súťažných podkladov. 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“).
Žiadosť o vysvetlenie č. 2:
Je možné ponúknuť o niečo iné kontajnery, ktoré sa mierne líšia len v rozmeroch, ale plne zodpovedajú
požadovaným normám aj požiadavkám? Z nášho pohľadu mierna odlišnosť parametrov nie je podstatná,
nakoľko sú vyrábané podľa noriem EN.
Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie č. 2:
Verejný obstarávateľ akceptuje len také zberné nádoby, ktoré sú plne v súlade s opisom predmetu
zákazky (Príloha č. 2 Súťažných podkladov) a spĺňajú všetky požiadavky na parametre a funkčné
vlastnosti uvedené v Súťažných podkladoch, resp. v oznámení o vyhlásení VO.

Žiadosť o vysvetlenie č. 3:
Bude verejný obstarávateľ akceptovať hmotnosť 1100 l nádoby 59 kg, keďže hmotnosť nádoby
nezaručuje jej vyššiu životnosť, či úžitkové parametre a táto požiadavka sa javí ako diskriminačná?
Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie č. 2:
Verejný obstarávateľ požadoval pri 1100 litrových zberných nádobách, aby spĺňali požiadavky na
hmotnosť nádoby v rozpätí od 60 do 65 kg, keďže podľa jeho doterajších užívateľských skúseností
a vedomosti kompetentných zamestnancov všetky druhy zberných nádob vyrobených rôznymi
výrobcami, ktoré doteraz používal, spĺňali uvedené hmotnostné rozpätie. Verejný obstarávateľ preto
nepovažoval uvedený parameter za obmedzujúci a jeho úmyslom nebolo diskriminovať žiadneho
potenciálneho dodávateľa (záujemcu) pripraveného dodať zberné nádoby požadovanej kvality
a parametrov (vrátane min. nosnosti 430 kg), ak by mali o 1 kg nižšiu hmotnosť.
Verejný obstarávateľ prehodnotil uvedený parameter pre 1100l plastové nádoby na zmesový komunálny
odpad (ZKO) s nášľapom a pre 1100l plastové nádoby na triedený odpad – papier a plasty a upravil ho
tak,
že
požadovaná
hmotnosť
zbernej
nádoby
je
určená
intervalom
„59 – 65 kg“.
Žiadosť o vysvetlenie č. 4:
Bude verejný obstarávateľ akceptovať rukoväte na 1100 l nádobe, ktoré sú integrálnou súčasťou korpusu
nádoby, viď. priložený technický list, a sú nemenej ergonomické, pričom sa táto požiadavka javí ako
diskriminačná?
Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie č. 4:
Verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii požaduje na zbernej nádobe s týmto objemom samostatné
ergonomicky tvarované rukoväte bez ostrých hrán 2x na ľavej a 2x na pravej strane, a teda
z bezpečnostných dôvodov nemajú byť umiestňované na zadnú stranu do priestoru otvárania veka.
Uvedená požiadavka verejného obstarávateľa vyplýva z doterajších viacročných skúseností jeho
zamestnancov s manipuláciou s rôznymi rukoväťami na zberných nádobách a jej účelom bolo
zabezpečiť najmä to, aby zamestnanec pri manipulácii so zbernou nádobou stojaci po jej ľavej strane
a zamestnanec stojaci po jej pravej strane držali zbernú nádobu oboma rukami v rukaviciach rovnako
pevne a rovnakým spôsobom.
Za účelom zvýšenia bezpečnosti pri práci, eliminácie pracovných úrazov a zabezpečenia preventívnych
a nápravných opatrení súvisiacich s ich vznikom, bolo aj na odporúčanie autorizovaného
bezpečnostného technika požadované, aby na zberovej nádobe boli umiestnené samostatne ergonomicky
tvarované rukoväte po 2ks na pravej a 2ks na ľavej strane zbernej nádoby.
Žiadosť o vysvetlenie č. 5:
Bude verejný obstarávateľ akceptovať hmotnosť 120 l nádoby 7,50 kg, keďže hmotnosť nádoby
nezaručuje jej vyššiu životnosť, či úžitkové parametre a táto požiadavka sa javí ako diskriminačná?
Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie č. 5:
Verejný obstarávateľ požadoval pri 120 litrových zberných nádobách, aby spĺňali požiadavky na
minimálnu hmotnosť nádoby 8 kg, keďže podľa jeho doterajších užívateľských skúseností rôzne druhy
zberných nádob od viacerých výrobcov s uvedeným objemom, ktoré doteraz používal, spĺňali uvedenú
minimálnu hmotnosť.
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Verejný obstarávateľ preto nepovažoval uvedený parameter za obmedzujúci a jeho úmyslom nebolo
diskriminovať žiadneho potenciálneho dodávateľa (záujemcu) pripraveného dodať zberné nádoby
požadovanej kvality a parametrov, ak by mali minimálnu hmotnosť 7,5 kg.
Verejný obstarávateľ prehodnotil vybrané parametre pri 120 litrových zberných nádobách a upravuje
ich takto:
a) požadovaná hmotnosť zbernej nádoby je určená na min. 7,5 kg a
b) požadovaná nosnosť zbernej nádoby je určená na min. 48 kg.
V zmysle uvedenej úpravy požadovaných parametrov verejný obstarávateľ upravil aj Súťažné podklady
vrátane prílohy č. 2 – Opis predmetu zákazky a vykonané zmeny zvýraznil žltou farbou. Zároveň
verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk príslušným oznámením
zverejneným v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku ÚVO.
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