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Referent: Chadimová Anna 

 
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. 
 

Zadavatel  dne 19.08.2014 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 čl. 7.5.1 Technické kvalifikační předpoklady pro poskytování služeb dle § 56 odst. 2 zákona VZ je 
uvedeno vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:  

minimálně 3 realizované zakázky na poskytnutí služeb v oblasti sanace zemin a podzemních vod 
v souhrnném objemu nejméně 70 mil Kč bez DPH, jejichž předmětem byla sanace podzemních vod 
kontaminovaných NEL a/nebo BTEX a/nebo fenoly a/nebo amonnými ionty a/nebo naftalenem 
a/nebo volnou fází organických látek přičemž: 

- alespoň na jedné z těchto zakázek byl realizován monitoring v objemu nejméně 5 mil. Kč bez 
DPH  

a 
- alespoň jedna z uvedených služeb dosáhla finančního objemu min. 35 mil. Kč bez DPH 

Požaduje zadavatel doložení referencí na poskytnutí služeb v oblasti sanace zemin a podzemních vod 
kontaminovaných výše uvedenými polutanty (NEL, BTEX, fenoly, amonné ionty, naftalen, volná 
fáze organických látek): 
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a) všech uvedených polutantů vždy v rámci jedné zakázky 

b) všech uvedených polutantů vždy v rámci více zakázek 

c) libovolného polutantu v rámci více zakázek 

Odpověď: 

Technický kvalifikační předpoklad pro poskytování služeb dle § 56 odst. 2 zákona VZ: 

Dodavatel předloží v seznamu min. 3 realizované zakázky, jejichž předmětem byla sanace 
podzemních vod kontaminovaných NEL a/nebo BTEX a/nebo fenoly a/nebo amonnými ionty a/nebo 
naftalenem a/nebo volnou fází organických látek, které spočívaly v poskytnutí služby v oblasti 
sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných jakýmkoliv libovolným polutantem, který je 
uveden výše ve výčtu a to v rámci více zakázek (možnost c) z dotazu). 
 
 
 
 
 
 
 

S pozdravem       

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