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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.
Zadavatel:
Zastoupené:
IČ zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Město Roudnice nad Labem
Ing. Františkem Padělkem, starostou
00264334
Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou postupem mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon"), v souladu se
Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č. 8/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

„Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem“

Dotaz č. 1, přijatý elektronicky dne 11. 10. 2021 (přesné znění dotazu)
V demolovaných objektech se vyskytují azbestocementové konstrukce ( konkrétně střešní krytina u
objektů D, E, G a H o výměře cca 310 m2 a komínové těleso u objektu D) . Vhledem k tomu, že je
nutno práce a technologický postup při likvidaci těchto konstrukcí projednat s místně příslušnou
hygienickou stanicí v termínu minimálně 30 kalendářních dnů před zahájením prací s těmito materiály,
a zároveň s ohledem na termíny vyplívající z veřejné soutěže, jeví se uchazeči předpokládaný termín
realizace od 15.11. až 15.12. 2021 navrhovaný v SOD nereálným. Upraví zadavatel termíny realizace
v zadávací dokumentaci?

Odpověď na dotaz č. 1
Termín realizace zůstává stejný, tak jak je uvedeno ve VŘ. Město Roudnice nad Labem odeslalo dne
14.10.2021 Žádost o vydání závazného stanoviska k akci. Na zhotoviteli bude předložit Krajské
hygienické stanici dokumentaci k likvidaci materiálu obsahujícího azbest, která bude zpracována v
souladu s ustanovením § 41 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
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platných předpisů a § 21 nař. vl.č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších platných předpisů, na základě se stanoví ochranné pásmo.
Město Roudnice nad Labem předpokládá, že vítěz VŘ bude odbornou firmou na demolice a tudíž tyto
postupy bude mít již zpracované.
Dotaz č. 2, přijatý elektronicky dne 11. 10. 2021 (přesné znění dotazu)
Ve výkazu výměr, který je předložen k ocenění postrádá uchazeč položky týkající se manipulace s
azbestocementem (zřízení kontrolovaného pásma, enkapsulace, stabilizace a zabalení materiálu,
přeprava a uložení materiálu na skládku nebezpečných odpadů). Doplní zadavatel tyto položky do
výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 2
K bodu 2 zadavatel předkládá upravený výkaz výměr, kde jsou doplněné položky k likvidaci
nebezpečných materiálů.
Zadavatel v návaznosti na dotaz vznesený dodavatelem rozhodl o prodloužení lhůty pro podání
nabídek do 21. 10. 2020 do 10:00 hodin.

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD I. - Položkový rozpočet k ocenění

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt
vedoucí OSPŘ
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