
Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov a oznámenie o zmene  
 

 

Žiadosť o vysvetlenie 
Verejnému obstarávateľovi bola doručená nasledovná žiadosť o vysvetlenie: 
V zmysle Návrhu kritérií, ktorý ste nám zaslali,  si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa 
o nasledujúce vysvetlenia:  

-  či v jednotkových cenách má byť započítané aj zneškodnenie na skládke odpadov. V popise 
určenia ceny verejný obstarávateľ uvádza: „Cena sa určuje ako kompletná cena vrátane 
odvozu na skládku, manipulácie a uloženia na skládke.“ – ustanovenie navodzuje dojem, že 
v cene by malo byť započítané aj zneškodnenie na skládke odpadov. 

Ďalej však verejný obstarávateľ uvádza: „1 – 3. Cena má obsahovať: cenu za manipuláciu, dopravu 
zmesového komunálneho odpadu na skládku.“ – tu už absentuje zmienka o zneškodnení na skládke. 

- Ak v cene má byť započítané aj zneškodnenie odpadu na skládke, má cena zahŕňať aj 
poplatok podľa Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb 
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z 
poplatkov za uloženie odpadov?  

- Ak má cena zahŕňať aj vyššie spomínaný poplatok, dovoľujeme si požiadať verejného 
obstarávateľa, aby uviedol jeho výšku, ktorá nám nie je známa. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov určený zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí obec Čakany priamo 
prevádzkovateľovi skládky a nie je predmetom plnenia. 

 

Zmena Súťažných podkladov 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že došlo k nasledovnej zmene súťažných podkladov (zmeny sú už 
zapracované vo zverejnených dokumentoch): 

1. V časti A kap. I. Základné informácie v ods. 4 písm. d) zmenil obsah vreca na 120l. 
2. V časti D Návrh na plnenie kritérií pre zákazku Zber odpadu v obci Čakany: 

a. sa zmenila veľkosť požadovaného vreca na 120l 
b. sa dopĺňa upresnenie, že súčasťou ceny nie je poplatok  za uloženie odpadu na skládku 

odpadov určený zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene 
a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. V časti E Obchodné podmienky sa dopĺňa: 
a. V čl. IV. Práva a  povinnosti objednávateľa ods. 7 v znení: „Poplatok za uloženie odpadu 

na skládku odpadov určený zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí objednávateľ priamo 
prevádzkovateľovi skládky a nie je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.“ 

b. V čl. V Cena a platobné podmienky ods. 1 písm. d) sa zmenila veľkosť požadovaného 
vreca na 120l. 


