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Referent: Matoška Martin, Ing. 

 
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 25.02.2015 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. 1: 

V Zadávací dokumentaci je pro doložení technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 
písm. b) ZVZ uveden požadavek na seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na 
plnění veřejné zakázky. V rámci toho je požadován mj. 1 geolog – sanační  technik, a to s VŠ 
vzděláním přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření, a 3-letou 
praxí v oboru při realizaci sanačních prací a s Certifikátem Vzorkař a hodnotitel nebezpečných 
vlastností odpadů (VHO) vydaným Českou společností pro jakost nebo certifikátem obdobného 
relevantního zaměření 
 
Trvá zadavatel na požadavku na označení funkce geologa – sanačního technika? Nebude 
zadavatel v tomto případě akceptovat i VŠ vzdělání chemického zaměření, když je požadavek 
pro získání předmětného certifikátu stanoveným Českou společností pro jakost VŠ vzdělání, a 
to jak přírodovědného, technického, ale i chemického směru? 
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Případně bude zadavatel považovat požadavek za splněný, pokud uchazeč předloží doklady 
osoby, která místo Certifikátu Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů (VHO) 
vlastní Rozhodnutí MŽP o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (příloha č. 2 
zákona o odpadech)? 
 
Odpověď č. 1: 

Minimální dosažený stupeň vzdělání a odborná praxe technika geologa – sanačního technika je 
vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření, 
a 3 roky praxe v oboru při realizaci sanačních prací. Vysokoškolské vzdělání chemického zaměření 
pro technika geologa – sanačního technika lze akceptovat. 
 
Technik geolog – sanační technik by měl být držitelem Certifikátu Vzorkař a hodnotitel 
nebezpečných vlastností odpadů (VHO) vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikátu 
obdobného relevantního zaměření. Z uvedeného důvodu je přijatelné také doložení Rozhodnutí MŽP 
o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (příloha č. 2 zákona o odpadech). 
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