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OVZ/020/2/2021

Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz ,
+420 606083692

Šenov u Nového Jičína, 07.09.2021
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka: OVZ/020/2/2021 Projektová dokumentace
V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.
Toto Vysvětlení zadávací dokumentace bude zveřejněno stejným způsobem, jakým byl
poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu
zadavatele na URL: https://verejnezakazky.vop.cz.
Dotaz č. 1
Na základě historických zkušeností a rovněž i s odkazem na centrální evidenci
kontaminovaných míst SEKM je důvodný předpoklad, že v podloží demolovaných objektů se
bude vyskytovat kontaminace zemin i podzemních vod v hodnotách překračujících jak limity
dané Metodickým pokynem MŽP "Indikátory znečištění". Rovněž tak demolované konstrukce
mohou obsahovat kontaminanty v hodnotách překračujících jak limity dané Metodickým
pokynem MŽP "Indikátory znečištění", 2014 či překračujících hodnoty pro odpady povolné k
ukládání na povrchu terénu. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí PD demolice objektu je i
návrh způsobu nakládání s odpady a výkaz výměr a rozpočet musí tuto skutečnost patřičně
reflektovat, a dále pak v případě výskytu kontaminace v podloží objektů bude nutné
navrhnout práce spojené s odstraněním případné staré ekologické zátěže, je nezbytným
podkladem i výsledek podrobného průzkumu kontaminace podloží a stavebních konstrukcí.
Žádáme tedy o poskytnutí informace, zda podrobný průzkum kontaminace jak podloží
demolovaných objektů, tak jejich konstrukcí, má zadavatel k dispozici a bude součástí
předaných dokumentů nebo bude nutné tyto podklady zajistit v rámci plnění předmětného
díla. V takovém případě požadujeme doplnění zadávací dokumentace a jejích příloh v tomto
rozsahu.
Odpovědi č. 1
Na základě Vaší žádosti GC-210323 ze dne 2.9.2021 Vám sdělujeme, že v provozovně
VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína je pravidelně prováděn monitoring stavu podzemních
vod a to i v blízkosti demolovaných objektů. Hodnoty sledovaného znečištění (NEL) jsou ve
všech oblastech na spodní hranici měřitelnosti od r.2013 dosud, limitní hodnoty nebyly
v daném období nikdy dosaženy či překročeny a není předpoklad kontaminace podloží pod
uvedenými objekty. Vzhledem k charakteru využití objektů a dosavadním výsledkům rozborů
demoličních odpadů (od r.2015) před uložením na skládku není předpoklad překročení
přípustné úrovně znečištění, rozbory znečištění stavebních konstrukcí však dosud nebyly
provedeny.

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102, 742 42
Šenov u Nového Jičína

tel.: +420 556 783 111
fax: +420 556 701 734
e-mail: vop@vop.cz
URL: www.vop.cz

IČ: 000 00 493
DIČ: CZ00000493
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava,
oddíl A XIV, vložka 150

Závěrem zadavatel je ochoten a schopen poskytnout výsledky rozboru podzemních vod,
přičemž rozbory stavebních konstrukcí nebyly doposud provedeny.
Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 23.9.2021 do 13:00 hod.
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