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Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 2
Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:
Nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služeb, s názvem „Sanační práce v areálu společnosti
ČSAP s.r.o. Poděbrady“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení,, zveřejněná
ve Věstníku veřejných zakázek dne 22.4.2016, s evidenčním číslem VZ 631665.
Zadavatel dne 1.6.2016 a dne 2.6.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49
odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří
mají zájem na podání nabídky.
Dotaz č. 2:
Je v Příloze č. 3a žlutou čarou opravdu znázorněn půdorysný průběh záporové stěny? Pokud ne,
kudy je půdorysně vedena?
Odpověď č. 2:
Navržený půdorys vyznačený žlutou čarou kopíruje navrhovaný rozsah sanačního výkopu a
odpovídá navrhovanému rozsahu záporové stěny.
Dotaz č. 3:
Pokud je v Příloze č.3a žlutou barvou znázorněn půdorys záporového pažení, tj. i stavební jámy,
pak zcela jistě dojde dle Přílohy č.lc „Mapa známého vedení inženýrských sítí...“ ke kolizi s
elektrickými vedeními. Kdo zajistí přeložení těchto sítí?
Odpověď č. 3:
Přeložky veškerých sítí dotčených sanačními pracemi zajistí zhotovitel sanačních prací, viz PD
kapitola 6.1.3.

Dotaz č. 4:
Jsou k dispozici požadované parametry záporové stěny (celková výška, hloubka vetknutí, velikost
ponechaného klínu apod.) nebo alespoň statický výpočet, nutný pro posouzení záporové stěny?
Odpověď č. 4:
V PD je uveden požadovaný stavební výsledek a funkce záporové stěny a jsou popsány geologické a
hydrogeologické vlastnosti dané lokality. Zpracování podrobnějších údajů o parametrech záporové
stěny si vyžádá delší dobu. Podklady jsou v současné době zpracovávány projektantem a budou
zveřejněny nejpozději do 9. 6. 2016.

Dotaz č. 5:
V zadávací dokumentaci v odstavci 7.5.1. je vymezený technický kvalifikační předpoklad pro
poskytování služeb dle zákona o VZ § 56. odst. 2 písm. a) k předložení seznamu významných služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech. Vymezená minimální úroveň pro splnění
kvalifikačního předpokladu:
Minimálně 3 realizované zakázky na poskytnutí služeb spočívající v sanaci zemin a sanaci
podzemních vod o finančním objemu v souhrnu minimálně 15 milionů Kč bez DPH, přičemž
>
Alespoň jedna z těchto zakázek spočívala v sanaci zemin a sanaci podzemních vod
kontaminovaných NEL a dosahovala celkového finančního objemu minimálně 10 milionů
Kč bez DPH
a
>
Alespoň jedna z těchto zakázek spočívala v odstranění nebo využití nebezpečného odpadu
o minimální hmotnosti 3 000 t.
Zadavatel uzná prokázání těchto dvou výše uvedených referenčních zakázek předložením buďto
dvou samostatných osvědčení zadavatele ze dvou různých zakázek nebo jedno osvědčení zadavatele,
ze kterého bude patrné splnění obou vymezení.
V odstavci 7.5.1. je vymezený technický kvalifikační předpoklad pro provádění stavebních prací dle
zákona o VZ § 56. odst. 3 písm. a) k předložení seznamu významných stavebních prací poskytnutých
dodavatelem v posledních pěti letech. Vymezená minimální úroveň pro splnění kvalifikačního
předpokladu:
Minimálně jedna realizovaná zakázka na provedení stavebních prací spočívající v demolici
kontaminovaných stavebních konstrukcí o finančním objemu minimálně 2 miliony Kč bez DPH.
Uzná zadavatel v případě, že uchazeč disponuje Osvědčením objednatele, které obsahuje splnění
technických kvalifikačních předpokladů jak pro poskytnutí služeb dle § 56 odst. 2 písm. a) tak pro
poskytnutí stavebních prací § 56 odst. 3 písm. a) použití jednoho Osvědčení do obou seznamů
významných zakázek?
Odpověď č. 5:
Ano, zadavatel uzná předložení jednoho osvědčení, ze kterého bude patrné splnění technických
kvalifikačních předpokladů pro poskytnutí služeb dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona VZ a zároveň pro
poskytnutí stavebních prací dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ. Zadavatel zároveň žádá uchazeče,
aby toto osvědčení doložil ve své nabídce, v kapitole Technické kvalifikační předpoklady (v souladu
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s odstavcem 7.5. zadávací dokumentace) jak v podkapitole pro poskytnutí služeb, tak v i podkapitole
pro poskytnutí stavebních prací.

Mgr. Monika
Zbořilová
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