STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
zastoupené

MAGISTRÁTEM MĚSTA TEPLICE
náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
odborem dopravy a životního prostředí

Číslo jednací
MgMT/ 133615/2015

Vyřizuje/linka
Strejcovská/417510929

V Teplicích
24. 11. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE 3
Název veřejné zakázky:

„Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice
na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020“

Evidenční číslo VZ:

517766

Identifikační údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
VZ dle předmětu:
Forma zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:

Statutární město Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
002 66 621
CZ 00266621
Služby
Otevřené řízení
Významná

Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné
zakázky
1) Dotaz uchazeče:
Je hodnota minimální volné kapacity zařízení pro odstraňování odpadů ve výši 8.000 tun stanovena
správně?
Odpověď zadavatele:
Ano, minimální celková volná kapacita zařízení pro zneškodňování odpadů z této konkrétní zakázky (tedy

na dobu plnění – 4 roky), která musí činit 8.000 tun, je stanovena správně.
2) Dotaz uchazeče
Jaké je předpokládané množství odpadu, který při plnění veřejné zakázky bude potřeba zlikvidovat?
Odpověď zadavatele:
Předpokládané množství odpadu, které bude při plnění veřejné zakázky potřeba zlikvidovat, činí 8.000 tun za dobu
plnění, tedy 2.000 tun ročně.

3) Dotaz uchazeče
V jakém množství v současnosti vzniká odpad, který je potřeba zlikvidovat v rámci činností, které jsou do
budoucna předmětem veřejné zakázky?
Odpověď zadavatele:
Při plnění stávající smlouvy je objem likvidovaného odpadu v rámci všech prováděných činností cca 1.750 tun ročně.
Předpokládaný objem prací pro roky 2016 – 2020 byl mírně navýšen, proto byla adekvátně navýšena i
předpokládaná tonáž likvidovaného odpadu – tedy 2.000 tun ročně (8.000 tun za dobu plnění – 4 roky). Tato
skutečnost je zřejmá z technických kvalifikačních předpokladů uvedených v ZD a týkající se garance volné kapacity
skládky (jiného zařízení).
Poznámka zadavatele k výše uvedeným dotazům a odpovědím:
Likvidace odpadu při zajišťování předmětných činností, vyjma činností uvedených pod body 14 a, b, c, se pro
následující období předpokládá v tonáži cca 1990 tun za rok. Při ocenění těchto činností je likvidace odpadu součástí
jednotkové ceny (km, bkm, m2, ks) – jak vyplývá ze specifikace jednotlivých činností (viz popis předmětu plnění v ZD).
V bodě č. 14 a, b, c je uvedena tonáž odpadu, který nevznikl ze strojově (či ručně) prováděných činnostech dle
harmonogramu prací, ale prací odsouzených či prací veřejné služby. Tato položka zahrnuje pouze naložení a likvidaci
předpokládaného objemu odpadu. Z tohoto důvodu je měrnou jednotkou pro tento druh činnosti tuna.
Předpokládaná tonáž vzniklá z činností bodu 14 a, b, c je cca 10 tun za rok.
S odvoláním na výše uvedené skutečnosti je tedy po právu požadována kapacita skládky v minimální výši 8.000 tun
za 4 roky – tedy 2.000 tun za rok.

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
v. z Ing. Dagmar Teuschelová

