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zadavatel:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3
ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
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název zakázky:

Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených
s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2021 – 000205

č.zakázky zadavatele:

343/20/OCN

;

nadlimitní zakázka v otevřeném řízení

Podle ustanovení § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), poskytuje tímto zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace (dále
též jen „ZD“) k nadepsané zakázce „Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených
s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 1.
2021 pod evidenčním číslem Z2021 – 000205 a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky:
https://zakazky.ceproas.cz/vz00000915.
Dne 23. 2. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele E-ZAK od
účastníka/tazatele Žádost o vysvětlení ZD, týkající se upřesnění specifikace položek č.: 227 a č.: 125 v příloze č.
6 ZD – „Položkový rozpočet CENÍK_verze III_5 2 21“ (dále též jen „Ceník“) a odpovídá tak, jak je uvedeno v
tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (dále též jen „Vysvětlení č. 3“)
Dotaz č.: 1:
S ohledem na nový zákon o odpadech a nejasnou situaci, týkající se povinnosti platby poplatku za uložení
odpadu po úpravě odpadu biodegradací, nelze s jistotou stanovit cenu za položku č. 227 „Biodegradace
kontaminovaných zemin …“.
Neurčitý stav by bylo možno vyřešit například rozdělením položky ve výkazu výměr na:
-

1) úpravu odpadu biodegradací a
2) poplatek za konečné uložení odpadu po úpravě biodegradací v zákonné výši, tj. samostatnou položku,
která následně při realizaci nemusí být aplikována, pokud to bude odpovídat budoucím vyhláškám.

Přesná specifikace položky č. 227 Ceníku je nezbytná pro vzájemnou porovnatelnost nabídek, neboť za tohoto
stavu může dojít k situaci, kdy různé nabídky budou chápat tuto položku odlišně, což by zásadně ovlivnilo
cenotvorbu.
Odpověď:
ANO, zadavatel dává tímto tazateli za pravdu a upraví v tomto smyslu Ceník.

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Holešovice

Dotaz č.: 2:
V položkovém ceníku u položky č. 125 „Vibrační ruční pěch“ je zřejmě chybně uvedena jednotka „m“. Obvyklou
jednotkou je v tomto případě „hod“.
Odpověď:
ANO, zadavatel dává tímto tazateli za pravdu a upraví v tomto smyslu Ceník.

Na elektronické adrese předmětné zakázky je zadavatelem umístěna nová upravená verze přílohy č. 6 ZD –
Položkového rozpočtu (CENÍKU) v rubrice Veřejné dokumenty jako Vysvětlení zadávací dokumentace
s označením „Příloha č. 6 ZD – Položkový rozpočet CENÍK_verze IV_25 2 21“ k vyplnění účastníkem a k vložení
do nabídky.

Lhůta pro podání nabídek se podáním toho Vysvětlení č. 3 nemění a je stanovena do 4. 3. 2021 do 11´00 hod..
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