Evidenčné číslo obstarávania: KO-VPP-264-19

Stanovisko k návrhom na zmeny podmienok obstarávania:
Odber, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov.
Jeden zo záujemcov zaslal návrhy na zmenu podmienok uvedených vo „Výzve na predkladanie ponúk“.
Návrhy na zmeny podmienok a stanovisko Spoločnosti SPP k jednotlivým návrhom na zmeny sú:
1. Návrh záujemcu:
Navrhujeme odpad k. č. 20 03 07 (O) objemný odpad – vyradený, poškodený nábytok (materiálové
zloženie – drevo, drevotrieska, plasty, sklo, textil, zmiešané kovy) prekategorizovať a zaradiť odpad
v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako odpad k. č. 17
09 04 (O) zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.
Odpad k. č. 20 03 07 (O) je zaradený do skupiny komunálnych odpadov 20 03 Iné komunálne odpady.
Podľa §81, bod č. 13 zákona o odpadoch MŽP SR č. 79/2015 Z. z. v platnom znení s odpadom k. č. 20
03 07 (O) môže nakladať iba spoločnosť, ktorá má s danou obcou alebo mestom uzatvorenú platnú
zmluvu na odber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
§81, bod. č. 13
Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych
odpadov,
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber
prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu.
V prípade, že budete trvať na pôvodnom zaradení vyradeného a poškodeného nábytku pod k. č. 20
03 07 (O), požadujeme pred vývozom odpadu predložiť nasledujúce doklady:
1. Čestné prehlásenie od daného mesta alebo obce, kde odpad vzniká, že súhlasí, aby spoločnosť
SPP, a.s. nakladala s komunálnym odpadom mimo zberového plánu mesta alebo obce a aby
odber a zneškodnenie odpadu mohla vykonávať aj iná spoločnosť, ktorá nemá platnú zmluvu
s mestom alebo obcou.
2. Potvrdenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu a výšku poplatku za
uloženie odpadu k. č. 20 03 07 na skládku odpadov od daného mesta alebo obce, kde sa
odpad nachádza.
Stanovisko Spoločnosti SPP:
V požiadavkách máme zadefinované katalógové číslo odpadu 17 09 04 aj 20 03 07 z dôvodu meniacej sa
legislatívy v odpadovom hospodárstve aj samotnej definície komunálneho odpadu. Odpad bude
zatriedený Zhotoviteľom v zmysle aktuálnych právnych predpisov podľa miesta vzniku daného odpadu.
2. Návrh záujemcu:
Navrhujeme v Prílohe č. 1 RZ Cenník a v Rámcovej dohode časť IV. Cenové, platobné a fakturačné
podmienky zvýšiť maximálne uznanú vzájomnú vzdialenosť medzi miestom odberu odpadu a miestom
spracovania odpadu zo 100 km na 250 km.
Dôvodom tejto zmeny je regionálne rozloženie zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov.
Ďalším dôvodom je, že sa budú zväčšovať prepravné vzdialenosti do zneškodňovacích zariadení
z dôvodu zmien v oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve, napr. požadovaný recertifikát
existujúcich zneškodňovacích zariadení - skládok odpadov.
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V prípade, že potrebný recertifikát skládky odpadov nezískajú, v budúcnosti ich prevádzku ukončia.
V opačnom prípade to bude mať vplyv na ceny za odber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
Stanovisko Spoločnosti SPP:
Trváme na stanovenej maximálnej uznanej vzájomnej vzdialenosti medzi miestom odberu odpadu
a miestom spracovania odpadu, ktorá je 100 km.
3. Návrh záujemcu:
Navrhujeme v Rámcovej dohode o odbere a zhodnocovaní , resp. zneškodňovaní odpadov (ďalej
Rámcová dohoda), časť V. Práva a povinnosti zmluvných strán, doplniť bod 30) nasledovne:
Objednávateľ sa zaväzuje pred prvou dodávkou odpadu v rámci kalendárneho roka do zariadenia na
zneškodňovanie odpadov (skládka odpadov) predložiť Zhotoviteľovi tlačivo „Základný popis odpadu“
(Príloha č. 3) pre jednotlivé druhy odpadov a pred každou jednotlivou dodávkou odpadu do zariadenia na
zneškodňovanie odpadov (skládka odpadov) predložiť tlačivo „Čestné prehlásenie“ (Príloha č. 4), ktoré
musia byť riadne vyplnené a podpísané oprávnenými osobami Objednávateľa.
Stanovisko Spoločnosti SPP:
Súhlasíme so zmenou. Zmena je zapracovaná v Rámcovej dohode – zmena č.1
4. Návrh záujemcu:
Navrhujeme v Rámcovej dohode časť V. Práva a povinnosti zmluvných strán, doplniť bod 31)
nasledovne:
Objednávateľ sa zaväzuje pred odberom nebezpečných odpadov predložiť Kartu bezpečnostných údajov
(ďalej KBÚ), vypísané a podpísané tlačivo Identifikačný list nebezpečného odpadu (ďalej ILNO).
Stanovisko Spoločnosti SPP:
Súhlasíme so zmenou. Zmena je zapracovaná v Rámcovej dohode – zmena č.1. Kartu bezpečnostných
údajov (KBÚ) predložiť v prípade, ak je potrebné ju mať vypracovanú v zmysle platnej legislatívy.
5. Návrh záujemcu:
Navrhujeme v Rámcovej dohode časť V. Práva a povinnosti zmluvných strán, upraviť bod 26)
nasledovne:
Objednávateľ zabezpečí naloženie odpadov a Zhotoviteľ zabezpečí prepravu odpadov uvedených
v Prílohe č.1 tejto Dohody.
Stanovisko Spoločnosti SPP:
Súhlasíme so zmenou. Zmena je zapracovaná v Rámcovej dohode – zmena č.1
Toto stanovisko je doplnením súťažných podkladov obstarávania „Odber, zhodnocovanie, resp.
zneškodňovanie odpadov“. Na základe predmetných podnetov na zmenu podmienok dochádza ku
zmenám Rámcovej dohody. Rámcová dohoda – zmena č.1, vrátane jej doplnených príloh č. 3 a 4, je
vložená na portál Proebiz.com. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku v súlade s uvedenými zmenami
a v predloženej ponuke predložiť návrh Rámcovej dohody v znení podľa upravenej zmluvy Rámcová
dohoda – zmena č.1.
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