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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 5.3.2015 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. 4: 

Zadavatel požaduje v bodu III.2.3)  Oznámení o zakázce prokázání splnění technického 
kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ (dále jen „TKP“), přičemž jeho min. 
úroveň stanovil 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 

 
Zadavatel požaduje, aby referenční zakázky byly realizované v oblastech kontaminovaných NEL a 
BTEX a těžkými kovy, a to zřejmě z důvodu, že každý z těchto kontaminantů se odstraňuje jiným 
způsobem. 
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Bude zadavatel v rámci prokázání splnění požadovaného TKP akceptovat doložení referenční 
zakázky, u které bude některý z požadovaných kontaminantů nahrazen jiným, u kterého je používán 
stejný způsob odstraňování? (tj. např. namísto BTEX bude kontaminantem CLU, který se odstraňuje 
stejným způsobem, a to stripováním, apod.) 
 
Odpověď č. 4: 

Viz odpověď č. 2 (Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 2, ze dne  
4. 3..2015). Zadavatel nepřipouští náhradu požadovaných kontaminantů za jiný. 
 
Dotaz č. 5: 

Může uchazeč namísto jedné referenční zakázky doložit více zakázek (dvě nebo tři), u kterých by 
byly lokality kontaminované pouze některými z výše uvedených kontaminantů, ale v souhrnu by se 
jednalo o všechny kontaminanty požadované zadavatelem? (tj. např. jedna zakázka by byla 
realizována v oblasti kontaminované NEL a druhá zakázka by byla realizována v oblasti 
kontaminované BTEX a těžkými kovy apod.) 
 
Odpověď č. 5: 

Viz odpověď č. 2 (Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 2, ze dne  
4. 3..2015) 
 

Dotaz č. 6: 

Zadavatel požaduje, aby referenční zakázky byly „realizované v oblastech sanace zemin a sanace 
podzemích vod“. Bude zadavatel akceptovat v rámci prokázání splnění tohoto TKP zakázky, které 
byly realizovány pouze v oblasti sanace zemin a zakázky realizované pouze v oblasti sanace 
podzemích vod, a to za situace, kdy dodavatel doloží reference z obou těchto oblastí? (tj. např. doloží 
1 zakázku z oblasti sanace zemin a 2 zakázky z oblasti podzemních vod apod.) 
 
Dle našeho názoru není rozdíl, pokud dodavatel realizoval jednu zakázku současně v oblastech 
sanace zemin i podzemních vod nebo dvě zakázky, z nichž jedna byla realizována v oblasti sanace 
zemin a druhá v oblasti sanace podzemních vod. Požadavek, aby v rámci jedné zakázky byly 
zahrnuty jak oblasti, kde byla prováděna sanace zemin tak oblasti, kde byla prováděna sanace 
podzemních vod, je dle našeho názoru neadekvátní, bezdůvodně omezující možnost kvalifikovaných 
dodavatelů účastnit se tohoto zadávacího řízení a lze jej považovat za skrytou formu nepřípustné 
diskriminace v zadávacím řízení. 
 
Odpověď č. 6: 

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/nebo 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. 
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