1) Můžete nám prosím poskytnout výsledky chemické analýzy za minulá období? Případně jak vám minulý
dodavatel kategorizoval odpad?

Odpověď:
chemické analýzy nemáme, vždy si je dělal dodavatel sám a my výsledky nepožadovali.
2) V souladu s legislativou o ochraně životního prostředí, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném
znění, Vás tímto žádáme o předání základních popisů všech nám dodávaných odpadů.

Odpověď:
Mohu pouze zopakovat to, co jsem již uváděla v odpovědi na 1. dotaz. Původcem odpadu,
který při poskytování služeb vznikne, je dodavatel. Z tohoto faktu pak vyplývají povinnosti,
které původci (=dodavateli) ukládá platná legislativa (a není to zákon č. 185/2001 Sb., tento
zákon byl k 31.12.2020 zrušen). Tazatelem požadovaný, nesprávně uváděný základní popis
dopadu (tazatel měl zřejmě na mysli informace o odpadu) předává původce odpadu
(=dodavatel) oprávněné osobě, které předává odpad, tj. bude ho předávat dodavatel firmě,
které bude předávat odpad. Zde zadavatel nefiguruje.

3) Navrhujeme do smlouvy doplnit následující textaci – limitní hodnoty ukazatelů v kalech:
Objednatel je povinen předat zhotoviteli k odstranění pouze ten druh odpadu, který z hlediska své povahy
a chemického složení odpovídá limitním hodnotám ukazatelů dle tab. č. 1. Zhotovitel nemá povinnost
odebírat takový odpad, který svou povahou nebo složením neodpovídá sjednanému druhu či nemá
dokladované vlastnosti. Případnou vzniklou škodu nese v plné výši objednatel.
Tato smlouva se vztahuje na kaly splňující podmínky dle tab. č. 1. V případě překročení kvalitativních
ukazatelů bude cena za odvoz a odstranění kalů řešena individuálně dílčí nabídkou.
Tabulka č. 1: Rozsah požadovaných rozborů a limitní hodnoty ukazatelů v kalech
Ukazatel Limitní hodnota Jednotka
CHSKCr 15 000 mg/l
BSK5 Bez limitu mg/l
Ncelk 1 000 mg/l
Pcelk 100 mg/l
Tuky a oleje Bez limitu mg/l
N-NH4+ 900 mg/l
VL Bez limitu %
pH 3-10 As 18 mg/kg sušiny
Cd 3 mg/kg sušiny
Cr 120 mg/kg sušiny
Cu 290 mg/kg sušiny
Hg 2 mg/kg sušiny
Ni 60 mg/kg sušiny
Pb 120 mg/kg sušiny
Zn 1 550 mg/kg sušiny
AOX 290 mg/kg sušiny
PCB 0,6 mg/kg sušiny
C10-C40 750 mg/kg sušiny
Salmonella negativní sušina - %

Odpověď:
Připomínky ke znění smlouvy může uchazeč zaslat v rámci podání nabídky formou revizí. Po
prostudování všech návrhů se zadavatel rozhodne, zdali budou připomínky akceptovány nebo ne.
Vzhledem k výše uvedenému faktu prozatím zadavatel nemá v úmyslu doplňovat stávající znění
smlouvy.

4) Navrhujeme stanovit cenu za zhotovení chemické analýzy jednotkovou cenu a zároveň je nutné udělat
analýzu před každou realizací.

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že chemické analýzy neprovádíme, tak není důvod soutěžit takovou cenu.

