Správa o zriadení dynamického nákupného systému s názvom
„Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z
kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín“
podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1.

Identifikácia obstarávateľa

Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
Komunikačné rozhranie:
2.

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
006 034 81
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9544/summary

Identifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na bežne dostupné služby, ktoré sú zaradené podľa
spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách: 9050 – 9051 likvidácia odpadu, 1463
škvara, 1493 – popol, konkrétne:
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom,
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu,
90513400-0 Likvidácia popola,
14630000-6 Troska, škvara, železný odpad a šrot,
14930000-9 Popol a zvyšky s obsahom kovov,
90512000-9 Služby na prepravu odpadu
3.

Hodnota dynamického nákupného systému

6 958 979,70 EUR bez DPH
4.

Použitý postup zadávania zákazky

Užšia súťaž, nadlimitná zákazka - zriadenie DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE
5.

Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Úradný vestník EÚ pod značkou 2020/S 225-554726 zo dňa 18.11.2020
Vestník verejného obstarávania č. 249/2020 zo dňa 19.11.2020 pod značkou 43260-MUT
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6.

Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu

Obstarávateľ v zmysle § 60 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní nezverejňuje záujemcov
zaradených do DNS.
7.

Identifikácia vylúčených záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia

Neuplatnilo sa.
8.

Posúdenie konfliktu záujmov a následne prijaté opatrenia

V zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní v predmetnej zákazke nedošlo ku konfliktu
záujmov vo vzťahu k hospodárskym subjektom, ktoré predložili žiadosť o účasť. Nevzniklo
ohrozenie nestrannosti a nezávislosti ani nebolo zistené, že by zainteresované osoby mohli
ovplyvniť výsledok, alebo priebeh procesu tohto obstarávania.
9.
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov na
účely prípravy postupu verejného obstarávania
Neuplatnilo sa.

Obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že dňa 11.2.2021 zriadil v
zmysle § 60 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní DNS s názvom „Zabezpečenie odberu,
prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia
spalín“, ktorého predmetom budú bežne dostupné služby, ktoré sú zaradené podľa spoločného
slovníka obstarávania (CPV) v skupinách: 9050 – 9051 likvidácia odpadu, 1463 škvara, 1493
– popol, konkrétne:
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom,
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu,
90513400-0 Likvidácia popola,
14630000-6 Troska, škvara, železný odpad a šrot,
14930000-9 Popol a zvyšky s obsahom kovov,
90512000-9 Služby na prepravu odpadu.

Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o zaradenie do predmetného DNS, môžu kedykoľvek
požiadať verejného obstarávateľa o zaradenie do DNS prostredníctvom komunikačného
rozhrania aplikácie JOSEPHINE (viď. súťažné podklady). Obstarávateľ ich po preukázaní
splnenia stanovených podmienok účasti bezodkladne zaradí do DNS v zmysle § 60 ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní.
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