MESTO PIEŠŤANY
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
spis číslo: 3754/2020/OIaMM/32598

Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní:
Mesto Piešťany
zastúpené : Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátorom mesta
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková, tel. č.: 033/7765356
e-mail: ingrid.lickova@piešťany.sk

2.

Predmet nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby:
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Piešťany“

3.

Dátum uverejnenia oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v európskom
vestníku a vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení:
Dátum uverejnenia v európskom Vestníku: 28.07.2020
Číslo Ú.v. EÚ/S S144: 2020/S 144-354886
Dátum uverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania: 29.07.2020
číslo Vestníka: 158/2020
číslo oznámenia: 28001 – MSS

4.

Odôvodnenie:
Komisia na vyhodnotenie ponúk, menovaná verejným obstarávateľom, odporučila
verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s uchádzačom Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901, ktorý ako jediný uchádzač predložil
ponuku na uvedený predmet zákazky. Predložená ponuka uchádzača Marius Pedersen,
a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901 spĺňa požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky. Uchádzač Marius Pedersen,
a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901 preukázal splnenie podmienok
účasti, ktoré boli stanovené verejným obstarávateľom a jeho ponuka splnila všetky
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Podmienky účasti, ako aj iné
požiadavky verejného obstarávateľa vzhľadom na zložitosť predmetu zákazky, boli
stanovené primerane a akékoľvek znižovanie požiadaviek by bolo na úkor kvality
poskytovaných služieb.
Verejné obstarávanie bolo zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ
a vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň aj na www stránke verejného
obstarávateľa: https://www.piestany.sk/transparentne/verejne-obstaravanie/nadlimitnazakazka/
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Verejný obstarávateľ umožnil neobmedzený prístup k súťažným podkladom, ktoré boli
zverejnené v Profile verejného obstarávateľa odo dňa uverejnenia oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ a odo dňa 31.07.2020 boli
súťažné podklady zverejnené aj na www stránke verejného obstarávateľa. Z tohto
dôvodu sa o zadávaní zákazky mohol dozvedieť široký okruh potenciálnych
poskytovateľov. V priebehu verejného obstarávania nebola zo strany záujemcov
uplatnená námietka/revízny postup.

Mesto Piešťany podľa zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení § 4 Samospráva
obce
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd,
nakladania s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý život a práce obyvateľov obce, chráni
životné prostredie.

Mesto Piešťany podľa § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedá za nakladanie
s komunálnym odpadom a jeho povinnosťou je o. i.:
- zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej
území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového
komunálneho odpadu v obci,
- zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania,
2. jedlých olejov a tukov z domácností a
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
- zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu
vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov
- zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby,
ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia.
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V záujme zachovania zdravého životného prostredia a čistoty pre obyvateľov mesta Piešťany
je potrebné začať zabezpečovať vývoz odpadu, ktorý je predmetom tejto zákazky najneskôr
od 01. 10. 2020 a z tohto dôvodu nie je časovo možné zrušiť toto verejné obstarávanie a
vyhlásiť nové verejné obstarávanie.
Odôvodnenie vypracovala:
Ingrid Ličková, referent pre verejné obstarávanie

Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.
primátor mesta Piešťany
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