VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

č. 01_03022020
k veřejné zakázce:

Půdní materiál hráze odkaliště

Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní název / adresa

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO / DIČ / OR / Kontakty / Bankovní
spojení

IČO: 00002739 / DIČ: CZ00002739 / OR: Krajský soud Ústí
nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 513 / Kontakty: Tel.:
+420 487 892 222 Fax: +420 487 851 851, E-mail:
tuu@diamo.cz, www.diamo.cz / Bankovní spojení: ČSOB, a.
s., č. ú: 8010-0705110103/0300

Jméno a příjmení osob oprávněných
jednat jménem zadavatele

Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku,
vedoucí odštěpného závodu Těžba a úprava uranu

Týká se

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava
uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat v tomto zadávacím řízení

Ing. Ludvík Kašpar

Vážení dodavatelé,
na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vám zasílám stanovisko zadavatele.
Dotaz:
Rádi bychom požádali o vysvětlení/ doplnění zadávací dokumentace v následujícím bodě:
1. V případě, že bude materiál splňovat požadavky dle přílohy č. 2 smlouvy - požadavky na
jakost, je možné dodat sediment z vodní nádrže, který má povolení pro uložení na
zemědělské pozemky?
Odpověď:
Sediment z vodní nádrže zadavatel nepřijme. Jedná se o odpad ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který zadavatel není oprávněn využít
k zamýšlenému účelu, protože v současné době nemá pro předmětnou akci souhlas
s provozováním zařízení k využití, odstranění, sběru ani výkupu odpadů podle příslušných
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel však připouští
dodání materiálu (výrobku), který je prokazatelně materiálovým výstupem ze zařízení
k využití a úpravě odpadů, a k jehož výrobě byl použit sediment z vodní nádrže a splňuje
požadavky zadavatele.

S pozdravem
Ing. Petr Bernát
administrátor veřejné zakázky
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