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Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v
oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2022-044417 / nadlimitní zakázka v otevřeném řízení

č.zakázky zadavatele:

258/22/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 14. 11. 2022 žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace.
Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.
Dotaz č. 1:
V ZD je rozpor mezi rozsahem analýz uvedených v Příloze ZD č. 4 (Seznam míst plnění Monitoring
vod 2023-2026) a Přílohou č. 5 (Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026). V příloze ZD č. 5
položkový rozpočet není položka pro analýzu PAU, které je požadována v příloze ZD č. 4 u 67 odběrů
ročně. Naopak v příloze ZD č. 5 jsou uvedeny položky analýz, které nejsou uvedeny v plánu
vzorkování (v příloze ZD č. 4). Opraví nebo vysvětlí zadavatel tento rozpor?
Odpověď zadavatele 1:
Zadavatel dává tazateli za pravdu. Zadavatel doplnil položku pro analýzu PAU do přílohy č. 5
Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026 – přílohou tohoto vysvětlení tak je aktualizovaná
Příloha č. 5 ZD.
Položky analýz uvedené v Příloze č. 5 Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026, které nejsou
uvedeny v plánu vzorkování – Příloze č. 4 Seznam míst plnění Monitoring vod 2023-2026, zadavatel
uvádí pro případ potřeby tyto analýzy zajistit, jak pro svoje potřeby, tak případných požadavků orgánů
státní správy.
Dotaz č. 2:
V ZD nejsou uvedeny konkrétní specifikace analýz jednotlivých parametrů, např. u položky
„laboratorní stanovení-pesticidy“ v příloze ZD č. 5 (položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026),
není popsán rozsah tohoto stanovení (uvedení dílčích analytů). Může zadavatel uvést konkrétní
požadavek na rozsah stanovení pesticidů?
Odpověď zadavatele 2:
Zadavatel uvádí rozsah stanovení pesticidů ve „Vysvětlení (doplnění) zadávací dokumentace č. 1“ z
11. 11. 2022

Dotaz č. 3:
V ZD je rozpor mezi obsahem Přílohy ZD č. 4 (Seznam míst plnění Monitoring vod 2023-2026) a
Přílohou ZD č. 5 (položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026). V příloze ZD č. 5 položkový
rozpočet je uveden distribuční sklad (DS) Plešovec (celkem 18 DS). V příloze ZD č. 4 je uvedeno 17
DS a DS Plešovec zde uveden vůbec není. Opraví nebo vysvětlí zadavatel tento rozpor?
Odpověď zadavatele 3:
Zadavatel dává tazateli za pravdu a upravuje přílohu č. 5 Položkový rozpočet Monitoring vod 20232026 – DS Plešovec není požadovanou naceňovanou lokalitou.

Zadavatel vzhledem k odpovědi 1 a 3 mění a nahrává na profil zadavatele aktualizovanou Přílohu č. 5
ZD Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026.
Zadavatel vzhledem k provedeným změnám nemění termín pro podání nabídek.
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