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Změna v zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky „Úklidy vnitřních prostorů budov
a venkovní údržba v rámci MO“
Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6,
jejímž jménem jedná Ing. Pavel Beran náměstek pro řízení sekce ekonomické a majetkové, se
sídlem Tychonova 1, Praha 6, IČO 60162694, (dále jen „zadavatel“), na základě ustanovení
§ 99 odst. 1 mění zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), veřejné zakázky „Úklidy vnitřních prostorů
budov a venkovní údržba v rámci MO“, zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona,
uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek (IS VZ US) dne 2. 5. 2017, pod evidenčním
číslem VZ: Z2017-011486 a odeslané do Úředního věstníku Evropské unie dne 24. 4. 2017,
pod číslem oznámení TED 2017/S 085-165968.
1.

Změna zadávací dokumentace

Důvodem změny dokumentace je nový výklad problematiky předkládání bankovních záruk
a pojištění záruk (sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jako gestora zákona, na portále VZ).
Jelikož v § 41 odst. 4 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
je stanoveno:
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v odstavci 8 jistotu, jde-li o bankovní záruku.
Zadavatel mění zadávací podmínky v bodě 13. Požadavek na poskytnutí jistoty následovně:
ruší odstavec:
„Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu,
jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli
jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Doklad o poskytnutí jistoty musí být předložen v originálu fyzicky (poštou, osobně,
kurýrní službou atd.) před lhůtou pro podání nabídek dle § 41 odst. 1 zákona nejpozději
do data určeném v bodu 11.2, a to do 10:00 hod., to na adresu:
Sekce ekonomická a majetková MO
Odbor nemovité infrastruktury
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
Zadavatel doporučuje doklad o poskytnutí jistoty pro část VZ na kterou podává nabídku
vložit do obálky, kterou po uzavření opatřit razítkem a podpisem oprávněné osoby
uchazeče a zřetelně na přední straně označit:
“Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO , část ....název..............,
Sp. zn: 14317- 7/2017-8201, NEOTEVÍRAT“
a nahrazuje jej textem:
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou
včetně elektronických podpisů)“ nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě (originální soubor
poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů) obsahující závazek vyplatit
zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky

2.

Zadavatel opravuje v zadávací dokumentaci přílohy následovně:

2.1 Část 1 Praha a okolí, Příloha 2 Venkovní, PS 0014 Praha, „CE 00-06-06 Kasárna gen. Píky
(sklady)“ změňte ve výkazu VNĚJŠÍ ÚKLID činnost Úklid posypového materiálu z 1 625 m²
na 16 250 m².
2.2 Část 2 Severní Čechy, Příloha 1 Vnitřní, PS 0412 Litoměřice, „CE 04-11-01 KDH
Litoměřice ošetřovna“ změňte ve výkazu HYGIENICKÝ STANDARD počet osob ze 75 na
15.
2.3 Část 2 Severní Čechy, Příloha 2 Venkovní, PS 0429 Žatec, „CE 01-44-01 Dukelská
kasárna I. Rakovník“ změňte ve výkazu VNĚJŠÍ ÚKLID činnost Odstranění větví, aj. dřevin,
které zasahují do profilu chodníků a komunikací z 1 m² na 1000 m².
2.4 Část 2 Severní Čechy, Příloha 2 Venkovní, PS 0429 Žatec, „CE 04-28-25 Cvičiště Žatec“
doplňte ve výkazu ZIMNÍ ÚKLID činnosti: Odklizení sněhu u kategorií C/I, D/I, E/I, F/I –
4 128 m² max. četnost - 5x, příloha přiložena.
2.5 Část 3 Západní Čechy, Příloha 2 Venkovní, PS 0308 Klatovy, doplňte „CE 03-04-08
víceúčelový objekt Klenčí“, příloha přiložena.
2

2.6 Část 5 Východní Čechy, Příloha 2 Venkovní, PS 0547 Moravská Třebová, ruší se „CE 0545-07 VŠZ Dolní Morava“, příloha přiložena.
2.7 Část 5 Východní Čechy, Příloha 2 Venkovní, PS 0507 Jaroměř, ruší se „CE 05-35-01
Chemické sklady Račice nad Trotinou“, příloha přiložena.
2.8 Část 7 Severní Morava, Příloha 1 Vnitřní, PS 0735 Lipník nad Bečvou, „CE 07-16-01
Dukelská kasárna“ změňte ve výkazu VNITŘNÍ ÚKLID výměru kategorie D1 z 1549,45 m² na
15 419,45 m².
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Malý, tel. +420 973 214 667, fax +420 973 216 177.
Ing. Pavel Beran
náměstek pro řízení sekce
podepsáno elektronicky:
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