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Dotaz
Tímto žádáme zadavatele o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou
zakázku.
Dotaz č.1
Zadavatel v oddílu 9.01 uvádí požadavek na předložení seznamu zakázek, jejichž předmětem byla
dodávka staveb s investičními náklady vyššími jak 5 mil. Kč bez DPH
Splní uchazeč požadavek zadavatele, když předloží zakázku, která byla dokončena v období 5 roků před
zahájením ZŘ, ale část dodávky byla uskutečněna již v předchozím období?
Dotaz č.2
V oddílu 9.04 zadavatel požaduje předložení přehledu nástrojů, pomůcek, provozních a technických
zařízení pro plnění zakázky bez další specifikace s tím, že v úvodu celé části 9 současně uvádí, že nesplnění
kvalifikace v požadovaném rozsahu je důvodem k vyloučení.
Žádáme zadavatele o upřesnění minimálních požadavků zadavatele v této oblasti, neboť požadavek je
příliš neurčitý, a to z pohledu následného hodnocení předkládaných dokumentů uchazečů zadavatelem.
Dotaz č.3
V oddílu 9.05 zadavatel požaduje mimo jiné předložení certifikátu osvědčujícího zavedení systému kvality,
jehož součástí má být smluvní vztah na likvidaci nebezpečného odpadu. Toto spojení se jeví jako
nesmyslné, neboť u běžně vydávaných certifikátů o zavedení systémů kvality u určité společnosti nejsou
součástí podrobnosti charakteru smluv na likvidaci nebezpečných odpadů. To se řeší separátními
smlouvami uchazečů s vybraným dodavatelem na likvidaci nebezpečných odpadů, a to podle
charakteristik odpadů a místa působnosti těchto specializovaných dodavatelů.
Žádáme zadavatele o vysvětlení, resp. úpravu tohoto požadavku.
Dotaz č.4:
V oddílu 9.06 opatření v oblasti z hlediska ochrany životního prostředí požaduje zadavatel doložit popis
opatření na ochranu životního prostředí nebo certifikát o zavedení systému ochrany ŽP.
Tímto žádáme o vysvětlení, zda zadavatel míní certifikát o zavedení a udržování systému
environmentálního managementu – ISO 14001 – výstavba pozemních a inženýrských staveb?

Dotaz č.5:
V oddílu 9.07 vzorky, popisy nebo fotografe výrobků požaduje zadavatel doložit vzorky, popisy nebo
fotografie pro postup
•

Demontáž boletických panelů

•

Opatření k zamezení prostupu nebezpečných látek z místa staveniště do okolí

Z požadavku není přímo patrný rozsah a forma dokládaného dokumentu a ani způsob jeho hodnocení.
Tímto žádáme zadavatele o vyjasnění v jakém rozsahu má uchazeč dokument předložit, zda se jedná
přímo o technologický postup nebo jiný druh dokumentu

Odpověď
K výše uvedeným dotazům podáváme toto vysvětlení:

Ad Dotaz č.1
Rozhodné je datum ukončení dodávky jako celku.

Ad Dotaz č.2
V Zadávací dokumentaci je stanoveno, že „k prokázání splnění technické kvalifikace účastníka pro plnění
této zakázky na stavební práce zadavatel požaduje předložit přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních
nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění zakázky k dispozici, zejména s přihlédnutím
na plnění podmínek ochrany zdraví při práci s nebezpečnými látkami“.
Zadavatel požaduje předložit minimálně přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických
zařízení, která budou využita při demontáží konstrukcí obsahující nebezpečné látky (např. boletické
panely) a dalších pracích ve vztahu k plnění podmínek oddílu 9.06 Zadávací dokumentace (účastník
podrobně minimálně popíše opatření k zajištění zamezení vlivu nebezpečných látek (azbestu) demontáži
a likvidaci izolačních popř. jiných materiálů, kde může být identifikován jeho výskyt).

Ad Dotaz č.3
V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že „Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
předložením popisu opatření dodavatele k zajištění kvality anebo certifikát osvědčující zavedení systému
kvality. Jejich součástí musí být platný smluvní vztah na likvidaci nebezpečného odpadu“.

Požadavek na smluvní vztah na likvidaci nebezpečného odpadu je součástí opatření k zajištění kvality.
Pokud účastník je držitelem certifikátu osvědčujícího zavedení systému kvality, tak nemusí předkládat
popis opatření k zajištění kvality, pouze předloží samostatně certifikát a samostatně smlouvu na likvidaci
nebezpečného odpadu.

Ad Dotaz č.4:
Certifikát o zavedení a udržování systému environmentálního managementu – ISO 14001 – výstavba
pozemních a inženýrských staveb uvedený v dotazu je z pohledu plnění podmínek Zadávací dokumentace
vyhovující.

Dotaz č.5:
Zadavatel považuje za nezbytné prokázat podrobnou dokumentací technologický postup, který bude
použit při realizaci demontáže boletických panelů resp. práci s nebezpečnými látkami.
Vzhledem k tomu, že použité řešení je předmětem hodnotících kritérií, tak požaduje pro jednoznačné
určení způsobu zabezpečení demontáže zavěšené fasády (zasanování proti průniku azbestu do vnitřních
prostor popř. následná dekontaminace) toto podrobně prokázat. Prokázání je minimálně možné
technologickým postupem nebo podrobným popisem, vždy však společně s obrazovou dokumentací
(fotografie) k danému dokumentu či procesu, při práci s nebezpečnými látkami.
Součástí může být i plán (výkres) umístění prvků k zamezení prostupu nebezpečných látek z místa
staveniště do okolí.
Způsob hodnocení je stanoven v Oddílu 10.02, odst. b).:
Opatření
Výstavba vnitřní neprodyšné příčky do 1 m od vně budovy v každé místnosti bez nutnosti
stěhování vnitřního zařízení místnosti
Vytvoření nepropustného prostoru v každé místnosti s využitím příček v budově s nutností
vystěhování vnitřního zařízení budovy s dekontaminací dotčených prostor
Nevytváření žádných vnitřních opatření na úrovni patra s nutností kompletní dekontaminace
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Je na uvážení každého účastníka jak obsáhlou dodá dokumentaci, na jejímž základě bude možno provést
hodnocení jeho nabídky. Musí z ní však minimálně vyplynout způsob plnění výše uvedených hodnotících
kritérií.

V Ústí nad Labem 6.2.2017

