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Praha 10. 7. 2018
Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 2
+ změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99
Veřejná zakázka:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie
a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“, zadávaná dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 18. 6. 2018,
s Evidenčním číslem zakázky Z2018–019781.
I.
Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel dne 25. 6. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše
uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ
poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem
na podání nabídky.
Dotaz č. 1:
Projektová dokumentace (PD) sanačního zásahu předpokládá vznik celkem cca 15 865 t volné fáze
DNAPL (str. 19 PD). Chápeme správně, že tato fáze musí být odstraněna ve spalovně (str. 71 PD)?
Odpověď č. 1:
V průběhu sanace podzemních vod budou vznikat celkem 3 druhy odpadů (uvedeny v tabulce č. 21
na straně 71):
17 03 03 – Uhelný dehet a výrobky z dehtu (rozumí se vytěžená dehtová fáze DNAPL)
13 01 03 - Jiné hydraulické oleje (rozumí se očekávaný malý podíl vytěžené lehké fáze LNAPL)
15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (rozumí se především sorbenty,
zachycující DNAPL i případně LNAPL po předpokládané gravitační separaci majoritních podílů obou
fází).
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K vlastnímu dotazu uchazeče uvádíme, že povinností původce odpadů je předat vyprodukované
odpady pouze oprávněné osobě na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní
správy k provozování zařízení podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých
dalších zákonů. V tomto souhlasu musí být příslušné kódy odpadů uvedeny.
S ohledem na charakter daných nebezpečných odpadů je třeba upřednostnit jejich termické
odstranění.
Přikládáme upravený rozpočet, ve kterém je agregovaná položka N.2 rozdělena kvalifikovaným
odhadem do tří samostatných položek N.2 až N.4 pro jednotlivé druhy odpadů. Dále přikládáme
nové znění tabulky č. 21 na straně 71 textové části projektové dokumentace.
Tabulka č. 21: Jednotlivé druhy odpadů včetně zařazení
kód
odpadu

název

kategorie

místo vzniku

způsob odstranění

požadované
analýzy

17 03 03

Uhelný dehet
a výrobky
z dehtu

N

Dekontaminační
stanice

Předání oprávněné
osobě k odstranění
termickým
způsobem

C10-C40
a PAU v sušině dle
vyhl. 294/2005 Sb.

13 01 03

Jiné hydraulické
oleje

N

Dekontaminační
stanice

Předání oprávněné
osobě k odstranění
termickým
způsobem

C10-C40
a PAU v sušině dle
vyhl. 294/2005 Sb.

15 02 02

Absorpční činidla,
filtrační materiály
(včetně olejových
filtrů jinak blíže
neurčených), čistící
tkaniny
a ochranné oděvy
znečištěné
nebezpečnými
látkami

N

Dekontaminační
stanice

Předání oprávněné
osobě k odstranění
termickým
způsobem

C10-C40
a PAU v sušině dle
vyhl. 294/2005 Sb.

17 05 03

Zemina nebo
kamení obsahující
nebezpečné látky

N

vrtné práce

Předání oprávněné
osobě k odstranění

Výluh III
a C10-C40
a PAU v sušině dle
vyhl. 294/2005 Sb.
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II.
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99
V návaznosti na změnu zadávací dokumentace a úpravu rozpočtu, která může mít vliv na okruh
možných účastníků zadávacího řízení, zadavatel, v souladu s § 99 zákona ZVZ, prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek tak, aby ode dne odeslání této změny činila celou svou původní délku.
Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 20. 8. 2018 včetně.
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:
• termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být
písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek tj. dne 8. 8. 2018.
Zadavatel odešle dnes, tj. 10. 7. 2018, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení
zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.
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