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Veřejná zakázka 
 
Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Ochranné sanační čerpání v areálu 
Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.“ ekologická smlouva č. 131/96, 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 VVZ  dne 17.07.2014, pod 
Evidenčním číslem VZ 374552. 

 
I. 

Zadavatel  dne 11.08.2014 obdržel písemnou žádost 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. 1 

V Zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce zadavatel požaduje k prokázání technických 
kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách předložení osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců s následujícím vymezením 
minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: 1 odpovědná osoba 
vysokoškolským vzděláním stavebního nebo technického zaměření s 3 letou praxí v oboru při 
realizaci sanačních prací nebo středoškolským vzděláním stavebního nebo technického zaměření s  5 
letou praxí v oboru při realizaci sanačních prací a s minimální odbornou kvalifikaci Osvědčení o 
autorizaci v oboru pozemní stavby a Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství  
a krajinného inženýrství. 
 
Musí požadované doklady vlastnit 1 osoba, nebo může být tato pozice zajišťována více osobami 
s jednotlivými autorizacemi? 
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Odpověď č. 1 

Požadavek lze splnit prostřednictvím  více osob s tím, že požadavek na vzdělání musí všechny tyto 
osoby splňovat a v odbornosti se mohou doplňovat. 

Dotaz č. 2 

V projektu ochranného sanačního čerpání, který je součástí zadávací dokumentace, je v kapitole 
3.5.3. Analytika vzorků požadováno provedení úplného chemického rozboru (ÚCHR). 
 
Žádáme zadavatele o konkrétní výčet analytických parametrů požadovaných v rámci 
stanovení ÚCHR pro správné ocenění této položky. 
 
Odpověď č. 2 

Výčet parametrů požadovaných v rámci úplného chemického rozboru: pH, konduktivita, celková 
mineralizace, celková tvrdost, KNK, ZNK, sodík, draslík, lithium, amonné ionty, amoniak volný, 
vápník, hořčík, mangan, železo, chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, hydrogenuhličitany, 
(uhličitany), fluoridy, ortofosforečnany, CHSK-Mn, ekvivalentová bilance).  
 
 
 
 

S pozdravem 

       ……………………………………. 
        Ing. Radmila Musilová 
         vedoucí oddělení 4501 
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