Všetkým záujemcom
V Bratislave dňa 27.7.2020

VEC
Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie - III.
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 „Nákup hákových nosičov kontajnerov a
umývačky zberných nádob“ (ďalej len „verejné obstarávanie“) oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania v Ú. v. EÚ zo dňa 22.6.2020 pod zn. 2020/S 119-288538 a vo Vestníku
ÚVO č. 132/2020 zo dňa 23.06.2020 pod č. 22608 - 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
Je možné nahradit dokumenty uvedené v bodech b - f § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. ( potvrzení
- sociální a zdravotní pojišťovna, daňový a celní úřad, soud, doložení dokladu o oprávnění
dodávat tovar alebo posytovat službu) jiným dokumentem či výpisem? V §39 je zmíněn
Jednotný európsky dokument, je pro tento dokument nějaký vzor, který můžeme pro tyto účely
použít?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Uchádzač je v zmysle 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 preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní viacerými spôsobmi upravenými najmä v § 32 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní (predložením dokladov), alebo zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov v súlade s § 152 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní alebo v súlade s § 39 zákona
o verejnom obstarávaní - jednotným európskym dokumentom, ktorý je na účely zákona
o verejnom obstarávaní dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Vzor
jednotného európskeho dokumentu zverejnil verejný obstarávateľ v IS JOSEPHINE v časti
„Dokumenty“.
V tejto súvislosti si verejný obstarávateľ dovoľuje dať do pozornosti záujemcom rozhodnutie
Rady ÚVO vo veci Univerzitná nemocnica Martin č. 5249-6000/2020 zo dňa 6.4.2020.

Otázka č. 2:
Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov: podmienky uvedené v Prílohe č. 2
Súťažných podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy pre časť 1 Hákové nosiče – Vozidlo na
prepravu VKK s celkovou hmotnosťou 18 – 20 t s hákovým nosičom.
Požiadavka obstarávateľa: Bod 17.
„Vrchné sanie vzduchu“
Naša žiadosť o vysvetlenie: Bude obstarávateľ akceptovať nasávanie vzduchu pre motor
vpredu, cez prednú masku?
Odôvodnenie: Pri využití vozidla ako hákového nosiča kontajnerov je predné nasávanie
vzduchu pre motor z hľadiska prevádzky praktickejšie ako nasávanie vyvedené vzadu hore. Pre
tento variant je možno aj nižšie uloženie kabíny o 180 mm, čím sa uľahčí časté nastupovanie/
vystupovanie obsluhy do vozidla.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude akceptovať okrem „vrchného nasávania vzduchu“ aj nasávanie
vzduchu pre motor cez prednú masku vozidla a príslušný bod č. 17 v Prílohe č. 2 Súťažných
podkladov a Rámcovej kúpnej zmluvy pre časť 1 Hákové nosiče – Vozidlo na prepravu VKK
s celkovou hmotnosťou 18 – 20 t s hákovým nosičom aj upravil v tomto zmysle: „Vrchné sanie
vzduchu alebo sanie vzduchu cez prednú masku vozidla“.

