Všetkým záujemcom
V Bratislave dňa 25.8.2020

VEC
Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie - V. kolo
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 „Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu“ (ďalej len
„verejné obstarávanie“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ zo dňa 26.6.2020
pod zn. 2020/S 122-298833 a vo Vestníku ÚVO č. 136/2020 zo dňa 29.06.2020 pod č. 23023 - 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.
Časť 2 Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26t
Otázka č. 1:
Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov:
podmienky uvedené v Prílohe č. 1.2 SP - Časť 2 - Rámcová kúpna zmluva_Zberové vozidlá s lineárnym
lisovaním - 26t - OPRAVA č. l k 14.8.2020
bod
6. 12. Predávajúci zaškolí zamestnancov Kupujúceho tak, aby títo zamestnanci mohli samostatne
vykonávať úkony zodpovedajúce plánu údržby stanoveného výrobcom podvozku a/alebo výrobcom
nadstavby a drobné opravy, ktoré nespadajú pod záručný servis, vrátane používania softvéru (ďalej len
,.SW") Vozidla (tak pre podvozok Vozidla, ako aj pre nadstavbu Vozidla, ak je nadstavba vybavená
SW), a to v deň dodania prvého Vozidla. Zamestnanci Kupujúceho sú oprávnení vykonávať údržbu
podľa plánu údržby, ktorý Kupujúcemu predloží Predávajúci ku dňu zaškolenia zamestnancov
Kupujúceho s cieľom, aby mohlo byť Vozidlo bezodkladne uvedené do prevádzky Kupujúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že vykonaním údržby Vozidla podľa plánu údržby a zaškolenia
zamestnancov Kupujúceho nedochádza k porušeniu záručných podmienok Vozidla.
6. 13. Kupujúci nadobúda od Predávajúceho v zmysle Zmluvy vlastnícke práva ku kompletnej
technickej dokumentácii, tvoriacej príslušenstvo Vozidla, podkladom a produktom požadovaným v tejto
Zmluve k dodaniu Vozidla, vrátane práv na ich používanie na účel vyhotovenia rozmnoženín a práv na
ich odplatný a bezodplatný prevod alebo prechod na tretie osoby. Kupujúci zároveň od Predávajúceho
nadobúda v zmysle Zmluvy nevýhradnú licenciu v územne a vecne neobmedzenom rozsahu k SW
dodanému Predávajúcim na požitie nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy v zmysle § 65 zákona č.
185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, najmä, ale nie výlučne na užívanie v
rozsahu zaškolenia zamestnancov Kupujúceho na používanie uvedeného SW. Odplata za licenciu je
zahrnutá v Cene Vozidla. Kupujúci je oprávnený postúpiť licenciu v prípade prevodu alebo prechodu
vlastníckeho práva alebo iného práva k Vozidlu, s čím udeľuje Predávajúci svoj výslovný súhlas.
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Žiadosť o vysvetlenie:
Vzhľadom na požadované odborné znalosti kladené na pracovníkov vykonávajúcich údržbu našich
vozidiel podliehajú naši zamestnanci na týchto pozíciách pravidelným a opakovaným školeniam, po
ktorých nasleduje preskúšanie a povinná certifikácia jednotlivých pracovníkov. Samotný proces
školenia a certifikácie v závislosti od rozsahu problematiky preberanej na školení si vyžaduje aj
niekoľko pracovných dní.
Otázka:
Zabezpečí obstarávateľ dostatočný počet (5 - 6) vhodných zamestnancov kupujúceho tak, aby spĺňali
kvalifikačné a odborné predpoklady, zodpovedajúce odborné vzdelanie s praxou v podobnom odvetví
minimálne 3 roky a ktorí po absolvovaní školenia na údržbu vozidiel podľa tohoto obstarávania a
následnej certifikácii budú jediní oprávnení vykonávať práce v rozsahu predpísanej údržby výrobcom
vozidla?
Neodborným zásahom do vozidla, resp. neodborne vykonanou údržbou vozidla môže dôjsť k zániku
záruky výrobcu vozidla.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Budúci kupujúci (verejný obstarávateľ) je pripravený zabezpečiť vhodných zamestnancov, ktorí budú
podľa odborného názoru objednávateľa a v súlade s platnou legislatívou spĺňať odborné predpoklady,
vrátane potrebnej viacročnej praxe (minimálne 3-ročnej) v príslušnom odvetví na to, aby po zaškolení
zo strany budúceho predávajúceho v minimálnom rozsahu podľa čl. VI bodu 6.12 príslušnej Rámcovej
kúpnej zmluvy boli spôsobilí na vykonávanie údržby vozidla podľa plánu údržby vozidla dodaného
budúcim predávajúcim.
Otázka č. 2:
Žiadosť o vysvetlenie:
V prípade, že kupujúci vyčlení požadovaný počet svojich zamestnancov, ktorí budú následne
certifikovaní a určení na vykonávanie údržby a drobných opráv na vozidlách podľa tohto obstarávania
a zároveň budú títo pracovníci dodržiavať výrobcom predpísaný rozsah úkonov a pracovných postupov,
ako aj obstarávateľ zabezpečí pre údržbu vhodné predpísané materiály, nedôjde k porušeniu záručných
podmienok na vozidlo.
Otázka:
Zabezpečí obstarávateľ, aby v rámci údržby vozidiel podľa tohto obstarávania boli minimálne počas
záručnej doby na vozid1á použité originálne alebo výrobcom odporúčané náhradné diely a náplne?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Áno, budúci kupujúci (verejný obstarávateľ) zabezpečí, aby v rámci ním vykonávanej údržby vozidiel
v rozsahu, ktorý je v súlade s príslušnou Rámcovou kúpnou zmluvou, boli minimálne počas záručnej
doby na vozidlá použité originálne alebo výrobcom odporúčané náhradné diely a náplne.
S úctou
v. r.
Karol Meliška
Osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania

