Vysvětlení zadávacích podmínek
k veřejné zakázce s názvem

„Sběrný dvůr Třinec“
Na základě zmocnění zadavatele Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313 –
poskytujeme vysvětlení zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „Sběrný dvůr Třinec“.
Vzhledem k rozsahu dotazů, jsou tyto dotazy uvedeny v příloze tohoto vysvětlení a níže uvádíme
pouze odpovědi na dotazy.

1)
Zadavatel má za to, že odpověď na danou otázku by měl odborně zdatný uchazeč s praxí
v obdobných zakázkách vědět.
2)
a) Sběrný dvůr bude umístěn na území katastrálních území tvořících město Třinec.
b) Jedná se o standardní vybavení sběrných dvorů, tak aby byl zajištěn plynulý provoz, tzn. takový
počet shromažďovacích prostředků, aby pojaly veškerý dodaný odpad. Vysvětlení je taktéž uvedeno
v zadávací dokumentaci v kapitole Provozování sběrného dvora (bod A a B tabulky v příloze č. 3).
Manipulační technikou se rozumí např. nakladače pro snadnější manipulaci s velkoobjemovým
odpadem. Havarijními prostředky se rozumí např. havarijní sady a sanační prostředky k zajištění
případné havárie, a to v souladu se schváleným provozním řádem zařízení a havarijním plánem
zařízení. Výše uvedené je čistě v kompetenci provozovatele sběrného dvoru.
c) Podle § 4 zákona o odpadech se přechodným skladování rozumí přechodné soustřeďování odpadů
v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich
odstraněním. Zadavatel požaduje, aby soustředěné odpady byly předávány k využití a odstranění
průběžně po zaplnění shromažďovacích prostředků.
Upřesnění množství – odhad množství je zadavatelem stanoven v tunách v zadávací dokumentaci,
procentuálně si může v případě nutnosti vyjádřit každý potencionální dodavatel sám.
3)
Zadavatel pod pojmem zpětný odběr rozumí zpětný odběr dle § 37g písm. g) zákona o odpadech. Do
zpětného odběru spadají elektrozařízení určená pro použití v domácnosti a může je bezplatně
odevzdat občan i podnikající osoba bez územního omezení a bez povinnosti prokázat se.
4)
V souvislosti s opatřením Důraz na výchovu a vzdělávání obsaženým v Plánu odpadového
hospodaření města zadavatel požaduje po provozovateli sběrného dvora spolupráci v organizování a
umožnění exkurzí v zařízení. Předpokládá se představení zařízení s výkladem o jeho provozu.
Cílovou skupinou jsou děti mateřských, základních a středních škol.
5)
Zadavatel trvá na dotčeném znění zadávacích podmínek.
6)
Zadavatel nepožaduje provoz sběrného dvora ve dnech státních a ostatních svátků.
7)

Cena za stavební odpad a jeho likvidaci nebude mít vliv na posouzení nabídek.
8)
Může být součástí www stránek vybraného dodavatele.
9)
Po předání odpadu do sběrného dvora se vlastníkem stává oprávněná osoba k provozování sběrného
dvora.
10)
Zadavatel neurčuje místo, kam by měl být odpad po dosažení kapacity vyvezen. Zadavatel jiné
požadavky než legislativní nemá. Toto je plně v kompetenci provozovatele sběrného dvora.
11)
Počet kolektivních systémů 4. Počty a parametry kontejnerů lze zjistit na stávajícím sběrném dvoře,
Frýdecká 74, Třinec.
12)
Ve smluvním vztahu s charitní organizací bude vítězný uchazeč. Počet kontejnerů minimálně jeden.
13)
Četnost podávání údajů zadavatel požaduje měsíčně.
14)
Vítězný uchazeč obdrží údaje o průběžné evidenci odpadů za 1. pololetí 2018 od zadavatele
v průběhu druhého pololetí 2018.
15)
U poddodavatelů není nutné v rámci Jednotného evropského osvědčení uvádět informace části IV. a
V. formuláře. U poddodavatelů, jejichž způsobilost či kvalifikaci nehodlá uchazeč využít, postačí v
nabídce uvést identifikační údaje a část zakázky, kterou budou plnit.
16)
Pokud vlastní certifikáty požadované v rámci kvalifikační dokumentace uchazeč, není nutné, aby je
vlastnili poddodavatelé, situace by byla odlišná v případě, kdy by poddodavatelé vykonávali výhradně
celou část zakázky, na kterou je certifikace požadována.
17)
Zadavatel umožňuje i kombinaci.
18)
Zadavatel nestanovuje tuto podmínku, záleží na uchazečích.
19)
Pokud je vlastníkem leasingová společnost jedná se o poddodavatele a je nutné doložit dokumenty v
souladu s požadavky uvedenými kvalifikační dokumentaci.
20)
V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se jedná o poddodavatele a je nutné doložit
dokumenty dle zákona o zadávání veřejných zakázek v souladu se zadávací dokumentací. Pokud
uchazeč nechce v tomto případě, aby byl další subjekt poddodavatelem, je možné předložit kupní
smlouvu o smlouvě budoucí na předmětné zařízení s uvedenou podmínkou uzavření smlouvy
v případě, že uchazeč bude zvolen jako vítězný dodavatel.
21)

Jedná se o zákonný požadavek zadavatele, který je zakomponován především s ohledem na
ekologický směr města a naplňování vizí „smart cities“.
22)
Pod pojmem svazek je myšleno sdružení více obcí nebo měst, pod pojmem aj. je myšlen obdobný typ
komunálního subjektu v zahraniční, např. župy
23)
Zadavatel v rámci této zakázky neomezil realizaci jakékoli části zakázky pomocí poddodavatelů.
24)
Vzhledem k tomu, že zadavatel vyžaduje dodávat údaje o přesném množství jednotlivých druzích
odpadů přijatých do sběrného dvora, aby mohl provozovatel sběrného dvora tuto činnost zajistit, váha
v zařízení je opodstatněná. Konkrétní typ zadavatel neurčuje.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel posouvá lhůtu pro podání žádostí o účast následovně:

13 ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST A PROKÁZÁNÍ
SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Obálka obsahující žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou
nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu pobočky
zástupce zadavatele – Mgr. Milan Konečný, doručovací adresa: recepce hotel Steelhouse, nám.
Svobody 527, 739 61 Třinec, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání žádostí o účast
a prokázání splnění kvalifikace v oznámení o zakázce, tj. do 26. 1. 2018 do 10:00 hodin.

S pozdravem a přáním hezkého dne
V Třinci dne

Mgr. Milan Konečný
zástupce zadavatele na základě plné moci

