VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Zajištění komplexního systému nakládání se směsným
komunálním odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže" / Vysvětlení zadávací
dokumentace č. 6

Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků užšího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na služby „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním
odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže“ (evidenční číslo Z2021-028391) (dále jen
„Zakázka“) v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel, Město Kroměříž, IČO: 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž (dále jen
„Zadavatel“), tímto poskytuje požadované vysvětlení zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.
Dotaz 5:
Zadavatel požaduje při nacenění nájmu nádob i kontejnerů na komunální odpady vč. separovaných složek
uvádět DPH ve výši 21%. Nájem nádob spojený se sběrem a odstraněním či využitím komunálních odpadů je
zdaněn 15% DPH. Prosíme o upřesnění, jak výši DPH počítat.
Vysvětlení Zadavatele k dotazu 5:
Zadavatel zastává názor, že správná výše DPH je 21% a pro účely nabídky na plnění Zakázky žádá účastníky
o použití sazby DPH ve výši 21%.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že kritériem hodnocení je nabídková cena bez DPH.
Dotaz 6:
U necenění sběrného dvora a u mobilních svozů požaduje zadavatel uvedení DPH u nákladů na dopravu a
likvidaci odpadů ve výši 21% i u těch odpadů, na něž se ze zákona vztahuje 15%. Prosím o upřesnění, jak
DPH nacenit.
Vysvětlení Zadavatele k dotazu 6:
Výše DPH se liší podle druhu odpadu (komunální a ostatní), pro účely nabídky na plnění Zakázky Zadavatel
žádá účastníky o použití sazby DPH ve výši 21%.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že kritériem hodnocení je nabídková cena bez DPH.
Dotaz 7:
Prosíme o poskytnutí platného provozního řádu na sběrný dvůr vč. provozní doby
Vysvětlení Zadavatele k dotazu 7:
Provozní řád sběrného dvora je interním dokumentem stávajícího provozovatele sběrného dvora a Zadavatel
jej nemá k dispozici. Podrobnosti provozního řádu jsou stanoveny v Příloze 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Veřejně dostupné je Rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadá a s jeho
provozním řádem č.j.: KUZL 52985/2020, spis. zn.: KUSP 52985/2020 ÚPŽP-SV, vydané Krajským úřadem
Zlínského kraje, odborem stavebního řádu a životního prostředí, dne 23. listopadu 2020, a to na adrese:
http://www.biopas.rumpold.cz/ke_stazeni?slozka=Souhlasy%20k%20provozov%C3%A1n%C3%AD.
Toto
rozhodnutí obsahuje závazné podmínky pro provoz sběrného dvora.
Provozní doba sběrného dvora Zachar v Kroměříži je následující:
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

14:00 – 18:00
9:30 – 13:00 a 13:30 – 18:00
9:30 – 13:00 a 13:30 – 18:00
9:30 – 13:00 a 13:30 – 18:00
8:00 – 12:30

Dotaz 8:
Zadavatel požaduje nacenit 32 svozů bioodpadu v nádobách. Prosíme o upřesnění četnosti svozů v
jednotlivých měsících roku.
Vysvětlení Zadavatele k dotazu 8:
Mimo měsíců červenec a srpen je interval svozů 1x za 14 dní. V měsících červen a srpen je interval 1x týdně.
______________________________________________
Zadavatel nepovažuje toto vysvětlení za takovou změnu/doplnění zadávací dokumentace, jejíž povaha
by mohla mít vliv na délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
______________________________________________
V Praze dne 23. září 2021
Za Zadavatele:

Mgr. Klára
Zábrodská

Digitálně podepsal
Mgr. Klára Zábrodská
Datum: 2021.09.23
12:28:20 +02'00'

Podpis: _____________________
Jméno: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
Funkce: zástupce zadavatele

