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Veřejná zakázka:   

Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Realizace sanačních opatření 
vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti 
Momentive Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově – II.etapa sanačního zásahu“, (ES č. 0209/1999 
ze dne 7.12.1999 a následně doplněna dodatkem č.1 ze dne 6.9.2001), zadávané dle zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), 
druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 
20.02.2015, s evidenčním číslem VZ 404905. 
 

Zadavatel dne 27.02.2015 a dne 2.3.2015 obdržel písemné žádosti 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. 2: 

V Zadávací dokumentaci je pro doložení technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 
písm. a) ZVZ uveden požadavek na seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem 
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Zadavatel vymezil minimální 
úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu následovně:  

-   alespoň 3 realizované zakázky na poskytnutí služeb o finančním objemu v souhrnu minimálně 
50 milionů Kč bez DPH, realizované v oblastech sanace zemin a sanace podzemích vod 
kontaminovaných NEL a BTEX a těžkými kovy, přičemž  

-  alespoň jedna z těchto zakázek spočívala v sanaci podzemní vody s použitím technologie 
biodegradace in-situ 
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Podle názoru uchazeče je požadavek na doložení tří zakázek, v rámci kterých se vyskytovaly 
současně všechny vyjmenované kontaminanty, skrytě diskriminační, jelikož tato kombinace a 
rozšíření není tak obvyklé a časté, a tím zadavatel znemožňuje mnohým, jinak dostatečně 
kvalifikovaným a způsobilým, dodavatelům účast v předmětném výběrovém řízení. Je tím výrazně 
snížen počet potenciálních dodavatelů a zabráněno přirozenému konkurenčnímu prostředí mezi 
dodavateli. 
 
Obecně se sanace ekologické zátěže horninového prostředí (nesaturovaná i saturovaná zóna) těžkými 
organickými látkami typu BTEX provádějí obdobně jako sanace těkavými organickými látkami typu 
chlorovaných ethylénů (=chlorovaných alifatických uhlovodíků, CIU), které bývají navíc značně 
komplikovanější. Jsme tudíž přesvědčeni, že reference v oblasti sanace chlorovaných ethylénů jsou 
zcela dostatečné pro předmětnou veřejnou zakázku. 
 
Přehodnotí zadavatel stanovené zadávací podmínky tak, aby byla nastavena určitá vůle ve 
vymezeném požadavku na rozsah znečištění v rámci realizovaných zakázek? 
 
Odpověď č. 2: 

Požadavek na technické kvalifikační předpoklady pro poskytování služeb dle § 56 odst. 2 písm. 
a) zákona VZ  uvedený v zadávací dokumentaci, je upraven následovně: 

-   alespoň 3 realizované zakázky na poskytnutí služeb o finančním objemu v souhrnu 
minimálně 50 milionů Kč bez DPH, realizované v oblastech sanace zemin a sanace 
podzemích vod kontaminovaných NEL a/nebo BTEX a/nebo těžkými kovy, přičemž  

-  alespoň jedna z těchto zakázek spočívala v sanaci podzemní vody s použitím 
technologie biodegradace in-situ. 

 
Dotaz č. 3: 

V Zadávací dokumentaci je pro doložení technických kvalifikačních předpokladů pro poskytování 
služeb dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ uveden požadavek na předložení seznamu významných služeb 
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. 
Minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vymezena následovně:  

-   alespoň 3 realizované zakázky na poskytnutí služeb o finančním objemu v souhrnu minimálně 
50 milionů Kč bez DPH, realizované v oblastech sanace zemin a sanace podzemích vod 
kontaminovaných NEL a BTEX a těžkými kovy, přičemž  

-  alespoň jedna z těchto zakázek spočívala v sanaci podzemní vody s použitím technologie 
biodegradace in-situ 

Uchazeč se dotazuje, zda je možné doložit zakázky, které nezahrnovaly všechny požadované 
kontaminanty současně při zachování požadovaného počtu zakázek a jejich celkového finančního 
objemu. Tato uvedená kombinace je velice neobvyklá a tudíž lze v tomto požadavku spatřovat 
diskriminační prvek pro zúžení okruhu potenciálních uchazečů.    
 
Odpověď č. 3: 

Viz odpověď č. 2. 
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