Vysvětlení zadávací dokumentace/dodatečné informace č.2 ( § 98 ZZVZ)
Název zakázky:

Svoz komunálního a tříděného odpadu v obci Nová Ves I

Předmět zakázky:

Služby

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2021-038369
Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění. Zakázka je realizována v nadlimitním režimu na služby v otevřeném
řízení dle § 56.
1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Obec Nová Ves I

IČ zadavatele:

00235580

Sídlo zadavatele:

Václavské nám. 22, 280 02 Nová Ves I

Statutární zástupce zadavatele: Ing. Miloslav Zapletal, starosta obce
Profil Zadavatele:

http://novavesi.profilzadavatele.cz/

Adresa pro el. podání:

https://eveza.cz/profil-zadavatele/obec-novaves/elektronickyprijem/41550

Kontaktní osoba zadavatele: Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.
Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností:
TNT Consulting s. r. o.
Kpt. Stránského 978/13
198 00 Praha 14 – Černý Most
IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114
Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 776 637 077, e-mail: lapes@tntconsulting.cz

Datum vyhlášení zakázky: 18. 10. 2021
Zadavatel dodavatele informuje, že dne 12.11.2021 obdržel opakovaně stejný dotaz od
stejného dodavatele jako byl zodpovězen v rámci 1. vysvětlení ZD ze dne 11.11.2021.
Zadavatel tento dotaz chápe tak, že byl znovu poslán, protože je stejně datován a je identický.
Na základě dotazu č.2 Dodavatele doručeného prostřednictvím el. nástroje dne
16.11.2021 Zadavatel na dotaz odpovídá:
Dotaz dodavatele:
Vážení,

žádáme o vysvětlení požadovaných následujících bodů zadavatelem:
1. Ve vysvětlení zadávací dokumentace/dodatečné informace č. 1 uvádíte v bodě č 7 počet
obyvatel ve výši 1720. Dle ČSÚ je počet obyvatel k 1. 1. 2021 1326. Prosíme o informaci,
z čeho zadavatel vychází.
2. Ve vysvětlení zadávací dokumentace/dodatečné informace č. 1 uvádíte v bodě č 7, že
kalkulace ceny má obsahovat i zákonné poplatky.
Dodavatel se domnívá, že pro účely zadávací dokumentace by bylo vhodné požadovat po
uchazeči v položce v bodě F23 ceníku Cenu za likvidaci 1 tuny odpadu bez zákonných
poplatků, jelikož jsou jasně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb..
S pozdravem,
AVE
Odpověď Zadavatele:
Zadavatel konstatuje, že dotaz/žádost o vysvětlení ZD nebyl doručen ve lhůtě stanovené dle
Zadávací dokumentace a ZZVZ. Nicméně Zadavatel se rozhodl na dotaz odpovědět.
Ad1) Počet obyvatel byl omylem stanoven nesprávně.
Ad2) Zadavatel v reakci na dotaz vyhodnotil situaci tak, že se rozhodl pro vhodnější nastavení
podmínek VZ požadovat Cenu za likvidaci 1 tuny odpadu směsného komunálního odpadu
bez zákonných poplatků. Tedy v buňce F23 bude uvedena cena za likvidaci jedné tuny
odpadu bez zákonných poplatků. Zákonné poplatky budou účtovány vybraným dodavatelem
v zákonné výši dle aktuálního stavu legislativy.

V Praze 19.11.2021

podepsal
Ing. Irena Digitálně
Ing. Irena Lapešová
Datum: 2021.11.19
Lapešová 13:40:56 +01'00'

Ing. Irena Lapešová, zmocněnkyně dle § 43 Zákona č. 134/2016 Sb.

