Vysvětlení zadávací dokumentace
„Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 ze dne 14. 9. 2018
dle bodu 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 zadávací dokumentace

„Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“
Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen
„vysvětlení ZD“) doručené dne 10. 9. 2018, tj. v termínu stanoveném v zadávací
dokumentaci, a žádostí dodavatele doručených ve dnech 11. 9. 2018 a 12. 9. 2018, tj. po
termínu stanoveném v zadávací dokumentaci, zadavatel, Město Kopřivnice, zveřejňuje
vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele
v souladu s bodem 5.2.2 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V rozpočtu prací, oddílu průzkumné práce - technické práce je nesoulad položek k nacenění s
projektovanými vrtnými pracemi z projektu prací. V projektu prací se hovoří o třech
skupinách vrtů:
a) 3 průzkumné nevystrojené vrty do podloží skládky před zahájením geofyzikálního
průzkumu
b) 15 nevystrojených vrtů o celkové metráži 60 m pro odběr vrtných jader
c) 6 hydrogeologických vrtů o celkové metráži 50 m pro odběr vzorků podzemní vody
V rozpočtu prací, oddílu průzkumné práce - technické práce je jasná pouze první položka vrtané sondy nevystrojené (strojně) bm 60 - tato se týká skupiny vrtů b).
- Položka vrty vystrojené 110 mm 3ks do 12 -13 m bm 50 se tedy pravděpodobně týká
skupiny vrtů c) avšak proč je zde uvedena poznámka o 3 ks do 12 - 13 m?
- Položka vrty vystrojené 110 mm - ocelová chránička ks - rozumí se tímto nacenění 6 ks
ocelové chráničky, která je součástí výstroje hydrogeologických vrtů?
- Kde je v rozpočtu prací, oddílu průzkumné práce - technické práce uvedena k nacenění
skupina vrtů a)?
Odpověď č. 1:

V textu projektu a v položkách rozpočtu jsou jen dvě skupiny vrtů:
1) 15 nevystrojených sond v metráži cca 60 m
2) 6 hydrogeologických vrtů o celkové metráži cca 50 m
Z nevystrojených sond budou nejprve odvrtány 3 sondy a po provedení geofyzikálních prací
zbývajících 12 a 6 hydrogeologických vrtů (viz text projektu).
Chráničky jsou součástí výstroje hydrogeologických vrtů.
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Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci je v bodu 10.1.6 odkazováno na bod 10.2.4 který však v zadávací
dokumentaci nelze najít.
Odpověď č. 2:
Zadavatel upravuje znění poslední odrážky bodu 10.1.6 Zadávací dokumentace:
Nový text:
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
bodu 10.2.3 bod 1 a 2 ZD vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d)
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.

Dotaz č. 3:

Je možné použít místo osvědčení o autorizaci inženýra pro obor "geotechnika" ve smyslu
bodu 10.2.2 bod 3 ZD osvědčení MŽP odborné způsobilosti pro geologické práce –
osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět, a vyhodnocovat geologické práce,
vydané podle ust. §3, odst. 3, zák. ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č.206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie dle §
2 odst. 2 písm. d) vyhlášky?
Odpověď č. 3:
Zadavatel doplňuje znění čl. 10.2.3 bodu 3 Zadávací dokumentace takto:
Nový text:
Doklad o členství dodavatele v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci, a to:
 Osvědčení o autorizaci inženýra pro obor „geotechnika“ podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
nebo
 Osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro
geologické práce – osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět, a
vyhodnocovat geologické práce, vydané podle ust. §3, odst. 3, zák. ČNR č.
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět
a vyhodnocovat geologické práce, v oboru inženýrská geologie dle § 2 odst. 2
písm. d) vyhlášky č. 206/2001 Sb.

Dotaz č. 4:

Jaké konkrétní parametry jsou požadovány u položky "kompletní chemický rozbor v
laboratorní analýze vody"?
Odpověď č. 4:

Kompletním chemickým rozborem v laboratorní analýze vody se rozumí:
 chloridy, fluoridy, CHSK-Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, bromičnany,
chloritany, sírany, siřičitany, hydrogenuhličitany, fosforečnany
 sodík, draslík, vápník, hořčík, železo, mangan
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elektrolytická konduktivita, barva, pH, zákal, tvrdost vody.

Dotaz ZD č. 5:
V zadávací dokumentaci v b. 10.2.2. je požadována účast geotechnika. Telefonickým dotazem nám bylo
sděleno (Ing. M. Vacek, zpracovatel projektu), že tuto specializaci lze nahradit spec. "inženýrský geolog". Z
textu projektu pro realizaci zakázky ale nevyplývá potřeba ani této specializace. Na základě čeho je tedy
vyžadována?

Odpověď č. 5:

Ing. Vacek informace v dotazu nepotvrzuje.
Vzhledem k charakteru posuzované skládky očekává zadavatel, že v rámci návrhu nápravných
opatření bude na vyhodnocení spolupracovat geotechnik/inženýrský geolog. Jeho úkolem
bude, na základě provedeného průzkumu pro analýzu rizik, definovat případné doporučení a
požadavky z oblasti geotechniky.
Zadavatel upravil zadávací dokumentaci viz. výše odpověď č. 3.

Dále zadavatel, město Kopřivnice, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále
jen „vysvětlení ZD“) pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně:
Upřesnění rozsahu geofyzikálních prací (příloha č. 5 ZD) – text kapitoly
č. 4.1.3.2. „Rozsah geofyzikálního průzkumu" se mění následovně:

Skládka pravděpodobně vyplňuje mělkou terénní depresi s generálním sklonem terénu k S a
SZ. Plošný rozsah skládky bude vymezen plošnou magnetometrií. Dle zkušeností z obdobných
skládek bude měřeno v síti 25 x 10 m. Dále budou na lokalitě změřeny 4 profily metodami
MRS a RT s cílem určit mocnost skládky. Obě metody budou optimálně kombinovány podle
výsledků parametrických měření. Profil P1 bude veden v místech předpokládaných největších
mocností skládky a zároveň přes nevystrojené sondy S-1 až S-3, které budou využity jako
korelační činitel pro upřesnění výsledků geofyzikálního průzkumu.
Pro metody MRS a RT jsou na lokalitě navrženy 4 profily P1-P4 o celkové délce 1 000 m.
_________________________________________________________________
Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny informace uvedené v tomto vysvětlení
v relevantních částech doplňují resp. nahrazují dosavadní relevantní části zadávací
dokumentace; dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci
doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.
S ohledem na změnu zadávací dokumentace obsaženou ve vysvětlení zadávací
dokumentace č. 01 prodlužuje zadavatel v souladu s bodem 5.2.3 zadávací dokumentace
lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny ZD činila celou původní délku lhůty
pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):
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Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek
a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

v.z. Daša Králíčková

Daša
Králíčk
ová

Digitálně
podepsal Daša
Králíčková
Datum:
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Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností
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