STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

Doplnění a vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2,
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen
"zákon“).

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO / DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového
úřadu pro Karlovarský kraj
01312774 / CZ 01312774

Sp. značka / č.j.:

„Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u
Mariánských Lázní“
2VZ11782/2018-529101 / SPU 572728/2018/129/Hor

Druh zadávacího řízení:

Dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Název veřejné zakázky:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Realizace polních cest
VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní“ byla podána
dne 19. 12. 2018.

Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace:

I.

Dotaz
V průvodní zprávě je uvedeno, že výkopové zeminy bez příměsí budou použity na vyrovnání
nerovností v okolních pozemcích. Ve výkazu výměr je však uvedena doprava na skládku a
skládkovné, a to na veškeré výkopy.
Dotaz: neopraví zadavatel množství zeminy odvážené na skládku a tedy i skládkovné?
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Odpověď:
Ve výkazu výměr na realizaci polních cest je uvedena doprava výkopových zemin na skládku a
skládkovné na celou bilanci zemních prací jak uvádíte. Řeší to situaci, kdy dojde ke skutečnému
odvozu veškerého objemu vykopané zeminy.
Pokud dojde při provádění stavebních prací k situaci, kdy by bylo potřebné využít stávající
vykopanou zeminu pro zemní úpravy na stavebních pozemcích, a nebylo by v projektové
dokumentaci deklarováno použití těchto vykopaných materiálů pro stavbu, nesmělo by dojít k jejich
využití. S odkazem na platné předpisy související s prováděním stavebních prací, kam patří i
nakládání s odpady, se toto řídí zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech). Konkrétní nakládání
s odpady na stavbě je doporučeno provádět dle metodického návodu uvedeného pod č. 4 ve
věstníku ministerstva životního prostředí č. 2008/3. Podle těchto předpisů má být především dbáno
na předcházení a minimalizaci vzniku odpadů na stavbě. Materiály mají být přednostně upraveny
nebo připraveny k opětovnému použití přímo na stavbě. Další možností je recyklace odpadů, jiné
využití (materiálové, energetické) a až poslední možností je odstranění odpadů – odvoz na skládku.
Zadavatel nebude opravovat množství zeminy odvážené na skládku ani skládkovné.

II.

Ostatní podmínky pro podání nabídek zůstávají beze změn.

V Karlových Varech dne 20. 12. 2018

………………………………..
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
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