Všetkým záujemcom
V Bratislave dňa 3.4.2020

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.
Otázka č. 1:
Záujemca v žiadosti o vysvetlenie uviedol: „Zasielam Vám rozdiely nami dodávaných kontajnerov voči
Vašim požadovaným. Kontajnery sú vyrábané v súlade s európskymi normami a sú akceptované vo
všetkých krajinách Európskej únie.
Prosím o odsúhlasenie nášho prevedenia, v prípade, že mierne odchýlky sú z Vašej strany
akceptovateľné. V prípade, že nesúhlasíte prosíme o písomné odôvodnenie nesúhlasu.“
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ nie je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
oprávnený vyhodnocovať návrh záujemcu na plnenie predmetu zákazky vo vzťahu k opisu technických
parametrov predmetu zákazky, teda produktov, ktoré plánuje predložiť v rámci svojej ponuky v tomto
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na tento účel zriaďuje komisiu, ktorá parametre
predložených návrhov produktov a ich súlad s technickou špecifikáciou posudzuje v rámci
vyhodnocovania predložených ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Pre vysvetlenie vybranej techn. požiadavky verejný obstarávateľ uvádza, že požaduje umiestnenie
rukovätí na zbernej nádobe v rovnakej výške. Iba takéto rozmiestnenie rukovätí bude verejný
obstarávateľ považovať za vyhovujúce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pracovníkov
manipulujúcich so zbernými nádobami. Pracovník obsluhujúci zbernú nádobu, ktorý nemá rukoväte v
rovnakej výške, je pri uchopení rukovätí nútený k vytočeniu chrbtice alebo k ohýbaniu chrbta, čo je v
rozpore s platnými predpismi pre prácu s bremenami (s nariadením vlády Slovenskej republiky č.
281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s
bremenami). Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ trvá na stanovenej požiadavke.

Verejný obstarávateľ opätovne prehodnotil parametre jednotlivých zberných nádob vo vzťahu
k sledovanému cieľu, súvisiacim európskym normám a požadovanej úrovni kvality a vykonal nutné
úpravy vybraných parametrov, ktoré už nemá v úmysle akokoľvek meniť.
Otázka č. 2:
Záujemca požadoval poskytnúť vysvetlenie požiadaviek verejného obstarávateľa na rukoväte na 1100 l
zbernej nádobe. Zároveň predkladá návrh svojho riešenia, resp. produktu, ktorý požaduje posúdiť
verejným obstarávateľom.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ nie je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
oprávnený vyhodnocovať návrh záujemcu na plnenie predmetu zákazky vo vzťahu k opisu technických
parametrov predmetu zákazky, teda produktov, ktoré plánuje predložiť v rámci svojej ponuky v tomto
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na tento účel zriaďuje komisiu, ktorá parametre
predložených návrhov produktov a ich súlad s technickou špecifikáciou posudzuje v rámci
vyhodnocovania predložených ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Pre vysvetlenie vybranej techn. požiadavky verejný obstarávateľ uvádza, že požaduje umiestnenie
rukovätí na zbernej nádobe v rovnakej výške. Iba takéto rozmiestnenie rukovätí bude verejný
obstarávateľ považovať za vyhovujúce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pracovníkov
manipulujúcich so zbernými nádobami. Pracovník obsluhujúci zbernú nádobu, ktorý nemá rukoväte v
rovnakej výške, je pri uchopení rukovätí nútený k vytočeniu chrbtice alebo k ohýbaniu chrbta, čo je v
rozpore s platnými predpismi pre prácu s bremenami (s nariadením vlády Slovenskej republiky č.
281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s
bremenami). Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ trvá na stanovenej požiadavke.
Verejný obstarávateľ uvádza príklad ergonomického umiestnenia rukovätí v rovnakej výške na zbernej
nádobe na tomto obrázku:

Obrázok 1 Ilustračný obrázok

Otázka č. 3:
Záujemca požaduje od verejného obstarávateľa posúdiť vhodnosť rozmerov ním ponúknutých nádob na
základe ním predložených technických listov a certifikátov, o,i. preukazujúcich s normami EN ČSN
840-1 až 6 a normou RAL-GZ 951/1 a všetkými relevantnými normami DIN, ktoré majú za účel
verejnému obstarávateľovi preukázať plnú kompatibilitu so všetkými zberovými vozidlami a požaduje
zohľadniť predmetné argumenty pri úprave rozmerov zberových nádob.
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Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ nie je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
oprávnený vyhodnocovať návrh záujemcu na plnenie predmetu zákazky vo vzťahu k opisu technických
parametrov predmetu zákazky, teda produktov, ktoré plánuje predložiť v rámci svojej ponuky v tomto
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na tento účel zriaďuje komisiu, ktorá parametre
predložených návrhov produktov a ich súlad s technickou špecifikáciou posudzuje v rámci
vyhodnocovania predložených ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ poukazuje na svoju odpoveď k otázke č. 1, v ktorej uviedol informáciu o úprave
stanovených technických parametrov.
Všetky úpravy parametrov jednotlivých zberných nádob sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov
- Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia zberných nádob a v prílohách rámovej dohody
a uverejnené sú v sekcii „Dokumenty“ na príslušnej stránke tohto verejného obstarávania v IS
Josephine: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6604/summary
Verejný obstarávateľ vzhľadom na včasné zverejnenie vysvetlenia neplánuje predlžovať lehotu na
predkladanie ponúk.
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