Námietky k súťažným podkladom a vyjadrenia verejného obstarávateľa

Námietka č. 1
„4.18 Objednávateľ požaduje zavedenie kontajnerového zberu z domácností pre všetky komodity –
plast, papier, sklo ako triedené zložky komunálneho odpadu v súlade s harmonogramom
odsúhlaseným s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).“

Z uvedeného ustanovenia nie je pre poskytovateľa jasné, čo sa od neho očakáva, požiadavka môže
obsahovať širokú škálu požiadaviek uplatňovaných objednávateľom, pričom môže viesť k tomu, že
obstarávateľovi spôsobí významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Okrem skutočnosti,
že ustanovenie je nad rámec predmetu zákazky, keď požadovaná cenová ponuky v rámci realizácie
procesu verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní je na
predmet zákazky „Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Trstín“, zmluva
k ustanoveniu návrhu článku IV. bode 4.18. neupravuje zásadné otázky –
1. Požaduje sa od obstarávateľa dodať objednávateľovi nádoby ?
Podľa textu 4.18 požaduje obec kontajnerový zber z domácností pre všetky triedené zložky
komunálneho odpadu, pričom vymenované sú iba niektoré. V zmysle §14 ods. 3 vyhlášky č.
371/2015 Z.z., sú zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych
odpadov navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené
zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne:
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast,
d) červená pre zložku kovy,
e) oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.
Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek
viacvrstvových kombinovaných materiálov a v ich ľubovoľnej kombinácii sa môže použiť
spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto
forma zberu neznemožní ich recykláciu; viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky sa zbierajú oddelene od zložky papier. V prípade zberovej spoločnosti, ktorá
nemá triediacu linku na následné roztriedené, obstarávateľovi požiadavka obce spôsobí
významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, keďže, v zmysle vyššie uvedeného by
mal zabezpečiť samostatný zber bez zmiešavania pre každú komoditu osobitne.
2. Ako sa bude postupovať v prípade, resp. či obec bude sama hradiť náklady zberu, ak OZV
uplatní svoje oprávnenie podľa § 59 ods. 7 zákona o odpadoch a navrhne iný spôsob zberu,
ako je zámerom obce?
Vyjadrenie verejného obstarávateľa k námietke č. 1
Bod 4.18 článku 4 „Povinnosti poskytovateľa súvisiace so zberom a vývozom odpadu“ v znení
„Objednávateľ požaduje zavedenie kontajnerového zberu z domácností pre všetky komodity – plast,
papier, sklo ako triedené zložky komunálneho odpadu v súlade s harmonogramom odsúhlaseným s
Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)“ bol z Návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb odstránený
v plnom rozsahu. Uvedená podmienka bude predmetom dohody všetkých strán až po ukončení
procesu verejného obstarávania.

Námietka č. 2
1. Z dôvodu uvedenia navrhovaného znenia zmluvy čl. 4.2 zmluvy do súladu s platnou
legislatívou, navrhujeme čl. 4.2 uviesť v znení:
„4.2 Ak sa v zberných nádobách nachádza odpad uvedený v čl. III ods. 3.4 alebo iný odpad,
ktorý nezodpovedá podmienkam tejto zmluvy Poskytovateľ zbernú nádobu nevyprázdni, o
čom bude bezodkladne informovať objednávateľa.“
Zákon o odpadoch v § 81 ods. (6) zakazuje
a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu
iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený
zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.
Takéto konanie je podľa § 115 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch priestupkom, za ktorý je možné
uložiť pokutu do 1500 €.

Vyjadrenie verejného obstarávateľa k námietke č. 2
Námietka sa vzťahuje k bodu 4.6 Návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb, nie k bodu 4.2 ako je
uvedené v námietke.
Navrhované znenie bodu 4.6 bolo do Návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb zapracované v plnom
rozsahu.

Námietka č. 3

2. Z dôvodu uvedenia navrhovaného znenia zmluvy čl. 7.2 zmluvy do súladu s predmetom
zákazky, na ktorý je návrh zmluvy viazaný a s cieľom špecifikácie formy požadovaného
potvrdenia, navrhujeme čl. 7.2 uviesť v znení:
„7.2 Podkladom pre vystavenie každej faktúry je potvrdenie o prevzatí zmesového
komunálneho odpadu od objednávateľa na zneškodnenie jeho uložením na skládke odpadov
Poskytovateľa. Takýmto potvrdením je vážny lístok vyhotovený certifikovanou váhou skládky
odpadov Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať len služby, ktoré skutočne
vykonal v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ má právo kontrolovať plnenie tejto zmluvy.“
Vyjadrenie verejného obstarávateľa k námietke č. 3
Navrhované znenie bolo do bodu 7.2 Návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb zapracované v plnom
rozsahu.

