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Veřejná zakázka:

Dodávka energetické centrály na dřevní štěpku

Evid. č. VZ:

099/2018/072

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení
zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.
Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.
Číslo
položky

Znění dotazu/Znění dodatečné informace

1.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena dne 9. 5. 2018
Rádi bychom Vás požádali o konkretizaci paliva ve vztahu ke kotli na štěpku.
Jako palivo je uvedena hnědá nebo zelená dřevní štěpka (do vlhkosti min. 40%).
Dále je uveden požadavek na daný kotel na splnění parametrů pro 5. emisní třídu (dle ČSN
EN 303-5) a emisních limitů dle vyhl. 415/2012 Sb.
V požadovaném výkonovém spektru kotle předpokládáme splnění emisních parametrů při
uvedeném palivu jako minimálně diskutabilní.
Obnášelo by to např. doplnění filtrace, pro garanci splnění emisních limitů. Nebo úpravu
parametrů paliva – jistější by byla např. dřevní štěpka bez asimilačních orgánů (jehličí, listí)
a s nižší hranicí povolené vlhkosti (např. 35%). Případně bychom Vás požádali o sdělení
způsobu, jakým byste požadovali potvrzení splnění daných parametrů kotle při daném
palivu.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora
uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 9. 5. 2018
Specifikace jmenovitého paliva
Požadavek zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy:
-

výrobna energií bude akceptovat jako palivo hnědou nebo zelenou dřevní štěpku
minimálně do vlhkosti 40 %.

Zadavatel je vlastníkem tohoto zdroje biomasy, a proto požaduje jako palivo hnědou nebo
zelenou dřevní štěpku vyrobenou z klestu a těžebních zbytků běžné kvality, bez nutnosti
předúpravy paliva ve smyslu sušení.

Normy a standardy
Požadavek zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy:
-

- splnění ekologických emisních limitů pro spalovací zařízení dle vyhlášky č.
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, a ostatní platné
legislativy;

-

- splnění požadavků ČSN EN 303-5 na úrovni 5. emisní třídy.

Výrobna energií musí splňovat parametry dané výše uvedenou legislativou. Zadávací
dokumentace nevylučuje použití filtrace za účelem dosažení požadovaných parametrů.
Případná filtrace však musí být součástí dodávky, a tedy i nabídkové ceny. Způsob potvrzení
požadovaných parametrů kotle (Výrobny energií, jakožto součásti Energetické centrály) se
řídí platnou legislativou.

Ing. Lenka Zahálková
specialista zadávání veřejných zakázek
na základě pověření ze dne 9. 5. 2018
Lesy České republiky, s.p.

