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VEC:
PT Čistenie stanice dažďových vôd a nakladnie s kalom, „OO“ – odpoveď na otázku č. 1
K vyhlásenému prieskumu trhu, ktorý sme zverejnili na webovej stránke dňa 4.9.2020, položil
uchádzač v lehote na kladenie otázok, nasledovnú otázku:
„predpokladám, že k zabezpečeniu uvedenej služby bude vzhľadom k charakteru odpadu potrebný sací
báger. Vo Vašej výzve je uvedené

„vybratie/nakládku OO bude uchádzač zabezpečovať svojimi silami a vlastným mechanizačným
zariadením a vlastným prepravným prostriedkom“.
Pod pojmom „vlastným prepravným prostriedkom“ mám rozumieť, že sací báger musí byť výlučne
v našom vlastníctve ? Nemôžeme ho zabezpečiť subdodávateľsky?“

Na otázku uchádzača sme odpovedali nasledovne:
V bode 4.3 výzvy Ďalšie podmienky k poskytnutiu služby celkom je uvedené:
„....Uchádzač bude zodpovedať....... za bezpečný technický stav vlastných mechanizačných
zariadení a vlastného prepravného prostriedku, ktoré budú použité pri nakládke a
spracovaní/zhodnotení/likvidácii OO a pri následnom čistení nádrže.“
Ďalej v bode 5 Podmienky k návrhu ceny je uvedené:
„....uchádzač vo svojej cenovej ponuke uvedenie cenu za službu celkom a bude zahŕňať všetky
náklady spojené s predmetom zákazky, aj dopravné, pri predpokladanom naložení a spracovaní 30
ton kalu........“
a ďalej naprieč celou výzvou obstarávateľ formuluje požiadavky na službu spôsobom, ktorý
vylučuje, že obstarávateľ bude poskytovať na výkon požadovanej služby vlastné mechanizmy,
prístroje a personál. V požiadavke na nacenenie služby obstarávateľ požaduje, že cena bude
zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, aj dopravné a nevylučuje, aby uchádzač
poskytoval službu iným, ako vlastným mechanizačným zariadením a iným, ako vlastným
prepravným prostriedkom a inými, ako vlastnými silami.
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Záver:
V zmysle uvedeného obstarávateľ má za to, že uchádzač poskytne svoju službu na vlastné náklady
a vo svojom mene, a vylučuje, aby tretie osoby boli účastníkmi záväzkového vzťahu medzi
obstarávateľom (objednávateľom) a uchádzačom (poskytovateľom). Zároveň obstarávateľ
vylučuje, aby prijatím ponuky úspešného uchádzača vznikli obstarávateľovi práva a povinnosti
voči tretím osobám.
Záverom dodávame, že za poskytnutie služby podľa tejto výzvy v celom rozsahu zodpovedá
uchádzač (poskytovateľ).

Dávame Vám na vedomie, že odpoveď bude zverejnená aj pri predmetnej výzve na webovej
stránke vyhlasovateľa www.dpmz.sk.
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