Starosta
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:

OKT/0339/20

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Petra Hečová
572 805 136
petra.hecova@ub.cz

Datum:

2020-02-20

Dodavatelé
Profil zadavatele
Elektronický nástroj

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA SÍDLIŠTI OLŠAVA,
UHERSKÝ BROD
Typ veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejný zadavatel:

město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463
zastoupeno: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku
dodavatele:
Dotaz č. 1:
Poklop polopodzemních kontejnerů je barevně rozlišen dle standardu sbírané komodity nebo je barevně
jednotný a komoditu určuje pouze popisek na kontejneru?
Odpověď č. 1:
Zadavatel požaduje poklop barevně rozlišit dle standardu sbírané komodity.

Dotaz č. 2:
Je na kontejneru umístěna tabule s informací o sbíraném odpadu, případně má určenu minimální velikost?
Odpověď č. 2:
Zadavatel požaduje umístit ceduli s informací o sbíraném odpadu. Velikost cedule není stanovena, ale musí
přehledně čitelná.

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Dotaz č. 3:
U zapuštěných kontejnerů na bioodpad se setkáváme s požadavkem na „dvojité dno“. Je to z důvodů
oddělení tekuté od tuhé složky odpadu. Máte obdobný požadavek nebo stačí standardní provedení?
Odpověď č. 3:
Zadavatel požaduje standardní provedení bez dvojitého dna.

Dotaz č. 4:
Zárukou 60 měsíců na jakost je myšlen i parametr na barevnou stálost kontejneru?
Odpověď č. 4:
Zadavatel požaduje záruku 60 měsíců i na barevnou stálost kontejneru.

Dotaz č. 5:
Je stanoven jakostní parametr, jako např. tloušťka stěny vnitřního a vnějšího kontejneru?
Odpověď č. 5:
Zadavatel nestanovil jakostní parametr pro polopodzemní kontejnery, ale výrobek musí být certifikovaný
pro účely jeho využití.

Dotaz č. 6:
S přihlédnutím na plánovanou novou odpadovou legislativu, je možno výrobek po ukončení jeho životnosti
vyhodit na skládku nebo by měl být plně recyklovatelný?
Odpověď č. 6:
Zadavatel nepožaduje podmínku, aby byl výrobek plně recyklovatelný.

elektronicky podepsáno

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta
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