
Odpověd na dotazy č. 2

„Zajištění funkce odborného zástupce při provozování kanalizací a čistíren odpadních 

vod v obci Doubrava“ zakázka malého rozsahu na služby

Dotazy č. 2 ze dne 18. 01. 2016

Firma: SmVaK a.s., 28. Října 1235/169, 709 00, Ostrava

1) Z prohlídky vyplynulo, že předmětem zakázky není jen technologický dohled, jedná 

se o provozování. Uchazeč by měl vykonávat také zajišťování např. laboratorních 

rozborů odpadních vod, vývoz kalu z jednotlivých ČOV, revize elektro, atd. Tyto 

náklady by měl následně přefakturovávat obci. Žádáme o upřesnění předmětu 

zakázky, tj. které činnosti budou hrazeny paušálně a které budou obci 

přefakturovány. 

Odpověď zadavatele: Uchazeč bude provádět kontroly chodu čistíren odpadních vod dle 

zkušeností a potřeb. Pro zajištění chodu ČOV je nutné provádět všem provozovatelů 

známé činnosti jako: kontrola chodu pohyblivých, provzdušňovacích a elektrických 

součástí ČOV, kontrola nátoku (čištění košů, česlí), čištění biokontaktorů, množství kalu, 

aj. 

Laboratorní rozbory odpadních vod, provedení elektro revizí, vývoz kalu a nezbytné 

opravy budou fakturovány obci samostatně nejsou součástí paušálu za provoz (dohled). 

Uchazeč zajišťuje tyto záležitosti v součinnosti a se souhlasem vlastníka (zadavatele).      

2) Na základě prohlídky jednotlivých ČOV byly shledány nedostatek z pohledu BOZP a 

standardního provozování. ČOV nejsou v dobrém technickém stavu a v případě 

zajištění provozování v souladu s legislativou je nutné provedení nezbytných oprav, 

zejména z pohledu BOZP a technologie ČOV. Žádáme o stanovení přesného 

postupu při odstraňování poruch bránících bezpečnému provozu. Kdo bude hradit 

náklady spojené s jejich odstraňováním?

Odpověď zadavatele: Dojde-li ke zjištění závady, budou tyto postupně odstraňovány dle 

finančních možností vlastníka. Provozovatel (dohled) zpracuje evidenci technického stavu 

čistíren odpadních vod a následně doporučí provedení nutných oprav a opatření 

k zajištění chodu ČOV a splnění požadavků BOZP.   

3) Kdo bude hradit pokuty v případě, že provozovatel doporučí obci provedení 

rekonstrukce za účelem plnění legislativních požadavků a vlastník tato doporučení 

nebude akceptovat. 

Odpověď zadavatele: Stávající čistírny odpadních vod splňují povolené limity znečištění. 

Tyto záležitosti budou řešeny formou písemností nebo zápisy při jednáních (spolupráce).  

4) Na základě zjištěných skutečností doporučujeme prodloužení lhůty pro podání 

nabídky za účelem přesné specifikace předmětu zakázky. 

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Dne 18. 01. 2016


		2016-01-18T16:21:09+0100
	Jsem autorem tohoto dokumentu




