VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 1
k veřejné zakázce

„Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod,
kanalizace“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota zakázky
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Stavební práce
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
13.170.489,- Kč bez DPH
11. 09. 2019

Veřejná zakázka je zadávána společným zadáváním v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb. na
základě Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky. Na základě této Smlouvy je za účastníky
Smlouvy oprávněna jednat Renata Oulehlová, starostka města Sokolov (dále také jako „vedoucí
účastník společného zadávání“).

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Vedoucí účastník společného zadávání:
Název:
Město Sokolov
Sídlo:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:
00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:
Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:
Účastník společného zadávání:
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:

Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města Sokolov
tel. +420 354 228 284,
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz
Sokolovská vodárenská, s.r.o.
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
26348675/CZ26348675
Ing. Vladimír Urban, prokurista

Vedoucí účastník a účastník společného zadávání budou označováni dále jen jako „Zadavatel“

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím
systému EZAK dne 24. 09. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Dotaz:
Na základě Vaší uveřejněné ke shora uvedené zakázce, zadávané v otevřeném řízení dle §6,27 a 31 a
násl. zákona č.134/2016 Sb., Vás žádáme o poskytnutí informací k této zakázce.
Součástí této zakázky je provedení frézování stávajícího asfaltového povrchu a následná likvidace
vyfrézovaného materiálu. Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 1.6.2019 vešla v platnost Vyhláška
130/2019 Sb. „O kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává
být odpadem“, jsme zjistili, že zakázka zadávací řízení postrádá informace o rozboru stávající skladby
PAU (polyaromatických uhlovodíků mg/kg suš.) a vyhodnocení výsledku rozboru. Výkonem
frézování stávajícího asfaltového povrchu bez znalosti obsahu PAU vznikne zhotoviteli odpad a naše
společnost nemá oprávnění odpad vykupovat, nebo s ním nakládat, povinnost zlikvidovat jednotlivé
druhy ZAS se řídí Vyhláškou 130/2019 Sb. Na základě těchto skutečností je nutné znát před oceněním
zakázky vyhodnocení obsahu PAU v materiálu, abychom mohli zohlednit tuto skutečnost do cenové
nabídky. Výkonem frézování stávajícího asfaltového povrchu vznikne zhotoviteli povinnost
zlikvidovat vyfrézovaný materiál, který se řídí Vyhláškou 130/2019 Sb. Vzhledem k tomu, že o
veřejnou zakázku máme zájem a rádi bychom se zúčastnili soutěže, žádáme Vás o poskytnutí
vyhodnocení výsledku rozboru asfaltových vrstev. Jsme přesvědčeni, že investor/objednatel pro úplné
vyjasnění výběrového řízení doplní informace k zakázce.
Odpověď:
Ve slepém rozpočtu veřejné zakázky je pro odfrézovaný asfaltový povrch stávající vozovky v položce
č.84 a 85 uveden poplatek za uložení na skládku. Pokud má nabízející za vhodné provést rozbor
vybourané asfaltové směsi z důvodů nabídnutí v nabídkovém rozpočtu nižší sazby za
likvidaci/znovupoužití asfaltových směsí má právo tento rozbor provést.
Zadavatel/objednatel není původcem odpadu a proto v souladu s §16.1. a 4. Zákona o odpadech
č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je původcem odpadu zhotovitel, na kterého se vztahují
všechny povinnosti dle §16 Zákona o odpadech. Proto také není objednatel povinen provést rozbory
odstraňované asfaltové směsi v souladu s vyhl. 130/2019 Sb. Tuto povinnost má jako původce odpadu
zhotovitel kvůli zatřídění asfaltového odpadu s ohledem na množství PAU v asfaltové směsi.
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel/objednatel nebude provádět rozbor vybourané
asfaltové směsi na obsah PAU.

V Sokolově, dne 26. 09. 2019

Zadavatel:

Podpis:

MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Renata Oulehlová, starostka

