Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, IČ: 00303003
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 01
Vážená paní, Vážený pane,
na základě ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“), je dodavatel
oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám se týkají zadávacího řízení pod názvem “Svoz a likvidace komunálního odpadu
v obci Mikulovice”.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dle § 49 odst. 1 Zákona, odešle zadavatel současně všem dodavatelům,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tzn. v souladu s § 49 odst.
3 Zákona. Zadavatel zároveň vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil
textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci, tzn. na profilu zadavatele. Textová část zadávací dokumentace
je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele pod odkazem: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obecmikulovice_1988/.
Dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu dodavatele, jsou uvedeny níže v textu těchto dodatečných informací a jsou
označeny podle pořadí dotazu, tak jak byly zadavateli doručeny.
Dotaz č. 1:
V Zadávací dokumentaci, bodu č. 9 – Specifikace předmětu zadávacího řízení jsou uvedeny 3 body, týkající se služeb ze strany
uchazeče, oddělené odrážkami. Všechny začínají shodně: „sběr, svoz, přeprava, třídění využívání a likvidace …“:
a) Odrážka první se týká recyklovatelných odpadů (papír, plasty, sklo, kovy) nebo elektrických výrobků s ukončenou životností,
které v rámci zpětného odběru mají být předávány kolektivním systémům zpětného odběru v souladu s právními předpisy
České republiky. Ve vztahu ke zpětnému odběru žádáme zadavatele o specifikaci typů a počtů sběrných nádob, jejich umístění
a četnost svozu.
b) Odrážka třetí: zde se navíc hovoří o objemném odpadu, který není dále blíže specifikován, žádáme o specifikaci typů sběrných
prostředků, jejich umístění a četnost vývozu. Typy sběrných prostředků a jejich umístění prosíme upřesnit také u pneumatik a
sutí.
c) V bodu č. 9 je uvedena věta: „Odpad bude svážen na základě pokynů upřesněných zadavatelem před podpisem smlouvy.“
Kterých odpadů se toto týká?
Vyjádření k dotazu č. 1:
a) Zpětný odběr zajišťuje společnost Asekol a.s., 1 ks kontejneru typu E-box je umístěn v budově Obecního úřadu v Mikulovicích,
vývoz je zajištěn dle potřeby do sběrného dvora, odkud je elektroodpad odvážen průměrně 1x za rok. Vývoz E-boxu do
sběrného dvora zajišťuje obec vlastními silami. Ostatní zpětný odběr elektrozařízení je zajišťován ve sběrném dvoře.
b) Objemný odpad, pneumatiky i suť je sbírán pouze ve sběrném dvoře do velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 m3 , nakládka
je realizována prostřednictvím hydraulické ruky: 3 ks velkoobjem, 1 ks plast, 1 ks pneumatiky, 1 ks suť.
c) Svoz odpadu na základě pokynů upřesněných zadavatelem před podpisem smlouvy se týká druhu odpadů, kde není určen
interval vývozu, tzn.: nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Dotaz č. 2:
K separačním kontejnerům na papír, plasty skla apod.:
a) žádáme o bližší specifikaci sběrných prostředků, tj. typ kontejneru a způsob jeho výsypu (hodní/dolní; hákový) s upřesněním
počtu jednotlivých typů dle způsobu výsypu a jejich umístění v obci,
b) žádáme o upřesnění, zda se všechny sběrné prostředky na plasty vyváží ve stejném termínu (jelikož rozdíl v objemech
jednotlivých prostředků je značný),
c) žádáme o informaci, zda se kontejnery ve vlastnictví firmy „Babinský“ budou používat i nadále, případně zda za ně bude
požadováno nájemné a v jaké výši?
Vyjádření k dotazu č. 2:
a) Kontejner horní výsyp: objem 1,1 m3 , 158 ks; objem 0,240 m3 , 81 ks.
Kontejner spodní výsyp: objem 3 m3 , 10 ks; 1,5 – 2,5 m3 , typ zvon EKO-KOM, 32 ks.
Kontejnery o objemu 6 m3 , nakládka pomocí hydraulické ruky, 11 ks.
b) Sběrné prostředky na plasty se vyváží ve stejném termínu, pouze kontejnery o objemu 6 m3 se vyváží dle potřeby.
c) Užití kontejnerů společnosti Naděžda Babinská, dle přílohy č. 03_02 Zadávací dokumentace – „Seznam sběrných míst
Mikulovice Odpady, viz poslední strana“ bude zabezpečeno zhotovitelem. Záleží tedy na zhotoviteli, jakým způsobem
kontejnery zabezpečí. Jsou možné jak varianty domluvit se na použití stávajících kontejnerů s paní Babinskou, nebo zabezpečit
kontejnery z jiných zdrojů.
Dotaz č. 3:
Číslování příloh dle bodu č. 12 Zadávací dokumentace - Vyžádání zadávací dokumentace (příloha č. 3 a 4) je v bodu č. 22 Požadavky na obsah nabídky uváděno odlišně (příloha č. 4 a 5). Předpokládáme, že v bodu č. 22 - Požadavky na obsah nabídky jde
jen o chybu v přepisu číslování.
Vyjádření k dotazu č. 3:
V případě číslování příloh Zadávací dokumentace se jedná o administrativní nesoulad.

Poskytnutím výše uvedených dodatečných informací zadavatel nemění, ale pouze zpřesňuje zadávací podmínky a proto
neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
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