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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 nadlimitní 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
§ 98 odst. 1 vysvětluje zadávací dokumentaci 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 dne 2. 5. 2017, pod evidenčním číslem
VZ: Z 2017 - 011486 a odeslané do Úředního věstníku Evropské unie dne 28. 4. 2017,
pod číslem oznámení TED 2017/S 085-165968.
Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, jejíž znění je uvedeno níže:
1.1. Dotaz
Obecně pro všechny části: V příloze č.1 návrhu smlouvy „Výkaz výměr (vnitřní úklid)“ je
v první tabulce VNITŘNÍ ÚKLID - Výkaz výměr nadepsán třetí sloupec „cena za měrnou
jednotku“. Vyplývá nejasnost, jak má uchazeč tuto jednotkovou cenu ocenit!
Uchazeč by podle názoru uchazeče měl ocenit měrnou jednotku vztaženou k časovému údaji,
např. Cena za m2 za jeden rok nebo měsíc, popř. cena za m2 za jedno provedení. Co
zadavatel považuje za měrnou jednotku?
Jaký vzorec má uchazeč použít pro výpočet ve čtvrtém sloupci – „cena za rok celkem bez
DPH“?
1.2. Odpověď
Zadavatel považuje ve všech přílohách č.1 návrhu smlouvy („Výkaz výměr“ u vnitřních
úklidů)“ jednotku m² za jeden měsíc (dle prací v jedné kategorii SLA). Podrobně je uvedeno
v zadávací dokumentaci v bodě 3. pro Vnitřní úklidové služby, včetně vysvětlující poznámky.
Vzorec pro výpočet ve sloupci F „cena za rok celkem bez DPH“ bude násobek jednotkové
ceny a počtu měsíců v roce.
2.1. Dotaz
Obecně pro všechny části: Zadavatel stanovil Plány úklidu v příloze č. 6 – „Plán úklidu
(vnitřní)“. Údaje v těchto Plánech nesouhlasí s údaji v příloze č.1 návrhu smlouvy „Výkaz
výměr (vnitřní úklid)“! Např. v Plánu úklidu pro část 6, PS 0624, CE 06-34-01 je uvedeno

94.972,34 m2, zatímco v Příloze č.1a) je pro PS 0624, CE 06-34-01 součet ploch 94.820,44
m2.
Který z uvedených údajů je pro uchazeče závazný? Ten v Plánu úklidu = Příloha č.6 smlouvy
nebo ten ve Výkazu výměr = Příloha č. 1 smlouvy? Žádám zadavatele, aby provedl kontrolu
všech poskytnutých podkladů!
2.2. Odpověď
Po kontrole součtu areálu CE 06-34-01 z Tenderareny byla vypočítána celková výměra
94.820,44 m² jak u plánu úklidu, tak u výkazu výměr, který se liší jen o 4 m² z důvodu
nacenění jednotkových cen (kategorie s 1 m²). Obecně je výkaz výměr závazný pro všechny
uchazeče, aby bylo možné porovnat navržené ceny, nicméně plán úklidu je již realita a dá se
předpokládat, že některé plány úklidu v počátcích plnění budou mít již nějaké změny, které
vyplývají z potřeb jednotlivých uživatelů i během probíhajícího výběrového řízení.
3.1. Dotaz
Obecně pro všechny části: V příloze č.1 návrhu smlouvy „Výkaz výměr (vnitřní úklid)“ jsou
v prvém sloupci uvedeny „Kategorie úklidu“, podle které uchazeč v Příloze č. 5 návrhu
smlouvy - SLA úklidových služeb určí bližší specifikaci služby a četnost.
Některé kategorie uvedené v příloze č.1 návrhu smlouvy nejsou však v SLA úklidových služeb
uvedeny.
Např. v Plánu úklidu pro část 4, PS 0507, CE 05-19-12, buňka A21 – uvedena kategorie H.
V SLA jsou blíže specifikovány kategorie H1, resp. H2.
Jak má uchazeč ocenit službu, pokud zadavatel stanovil kategorii úklidu, pro kterou však
v SLA nespecifikoval parametry služby?
3.2. Odpověď
Tyto informace jsou vždy uvedeny v přílohách č. 4 „Upřesnění podmínek realizace zakázky“.
V konkrétním případě jde o kategorii H1.
4.1. Dotaz
Bod 4.3 Technická kvalifikace písmeno a) je požadováno doložit referenci ve stanovené výši
pro různé oblasti s podmínkou plnění ve všech výše zmíněných službách u jednoho
objednatele v objemu nejméně 10%. Můžete upřesnit počet výše zmíněných služeb? Jsou to 4
služby vyjmenované v bodě a)1 a a)2 nebo jsou to tři skupiny služeb uvedených v bodě 3.?
(vnitřní venkovní, zimní)
4.2. Odpověď
Jedná se o 4 služby, které jsou uvedeny v článku 4.3 Technické kvalifikace v bodě a1) a a2).
Článek 3 zadávacích podmínek vymezuje předmět plnění.
5.1. Dotaz
Bod 4.3. Technická kvalifikace písmeno c) odstavec 2.3. je požadováno doložit osoby pro
obsluhu mechanismů s poznámkou na konci, že pro každý mechanismus v části 3.3.1.
v tabulce č.2 musí mít uvedenu alespoň jednu osobu (5 typů mechanismů = 5 osob), ale
v tabulce č. 2 v části b) 1.2. je například pro část 2 - Severní Čechy předmětu VZ uveden
minimální počet osob pro obsluhu 2 osoby. Můžete vysvětlit?
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5.2. Odpověď
V tomto případě chtěl zadavatel snížit nutnost kvalifikovaných osob pro obsluhu všech
mechanizmů majících oprávnění. Proto musí být k dispozici u dodavatele alespoň dvě osoby,
které mají oprávnění na uvedené mechanizmy.
6.1. Dotaz
Bod 4.3. Technická kvalifikace písmeno e) počet zaměstnanců pro část 7 – Severní Morava je
uvedeno 9 osob – jedná se o chybu?
6.2. Odpověď
V bodě 4.3. Technická kvalifikace písmeno e) počet zaměstnanců , bylo písařskou chybou
v části 7 – Severní Morava chybně uvedeno 9 osob, opravte na 49 osob.
7.1. Dotaz
V uveřejněné změně ZD z 10.5.2017 měníte formu požadované bankovní záruky na
elektronickou (včetně el podpisů banky). Nemám v tomto ohledu zkušenost a doposud banky
vždy vydávaly klasický tištěný originál předaný v rámci VS. Můžete podrobněji uvést, jakým
postupem přiložíme potvrzení bankovní garance v elektronické podobě (včetně elektronických
podpisů) aby byla zadavatelem v rámci VS BZ akceptována?
7.2. Odpověď
Povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem vyplývá z ustanovení
§ 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), výjimky jsou
uvedeny v § 211 odst. 3 zákona, přičemž bankovní záruka do těchto výjimek nespadá, tzn., že
povinnost elektronické komunikace se vztahuje i na předložení originálu bankovní záruky
v elektronické podobě. Prakticky bude zadavatel postupovat tak, že do své elektronické
nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě, tj. originální soubor poskytnutý
bankou s elektronickými podpisy. Originál záruční listiny předloží účastník zadávacího řízení
v nabídce v souladu s § 41 odst. 4 zákona.
8.1. Dotaz
Jakým způsobem garantuje zadavatel tzv.„vrácení bankovní záruky“ která je vystavena dle
požadavku do konce roku, ale uchazeč nebude vybrán nebo bude vyloučen z VS. Držení
záruky je samozřejmě zpoplatněno a rád bych znal informace o možnosti předčasného
ukončení. (v předchozí zrušené VS na tento předmět zakázky jsme již měli dokument vystaven
a tudíž jsme zaplatili poplatek zcela zbytečně)
8.2. Odpověď
Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 odst. 6 zákona vrátí bez zbytečného odkladu originál
záruční listiny po uplynutí zadávací lhůty nebo poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne
jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
9.1. Dotaz
Cenové tabulky : „Zadavatel požaduje cenění „jednotkových cen“ výkonu i za další kategorie
činností, které se v současnosti nevykonávají, nebo nejsou součástí budoucího plnění
předmětu VS, protože jsou pro daný objekt stanoveny jiné kategorie v cenových tabulkách
s reálným současným rozsahem. Tyto „jednotkové ceny“ jednotlivých kategorií dle vysvětlení
zadavatele u předcházejícího zrušeného výběrového řízení na téměř totožnou zakázku budou
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použity v případě potřeby změny stávající kategorie bez VS. To, že v současnosti nestanovené
kategorie na objekt budou ceněny za 1 m2 a sčítají se do celkového součtu nabídkové ceny
v mizivé váze na dopad celkové ceny umožní cenit tyto jednotkové ceny výrazně výše bez
zásadního dopadu na celkovou cenu za objekt ve VS, což je jediný parametr hodnocení VS.
V budoucnu tedy hrozí při změně kategorie výrazné zvýšení ceny za předmět plnění. Dle
našeho názoru je tento model zavádějící a umožňuje do budoucna manipulaci s celkovou
cenou za plnění VS pro daný objekt.
9.2. Odpověď
Zadavatel při zadávání veřejných zakázek je vázán zákonem o zadávání veřejných zakázek,
který má stanovená pravidla. Z důvodu dlouhodobé funkčnosti smluv, ale i následných
možných změn v potřebách resortu v budoucnu, musel zadavatel přiměřeně reagovat.
V průběhu času se dají vlivem organizačních změn očekávat změny důležitosti u jednotlivých
typů prostor a kategorií v areálech MO. Zadavatel tak do tabulek k nacenění činnosti zadal
i položky s výměrou 1 m2. Jedná se o nutnou znalost jednotkových cen kategorií, které by
mohly být dále využity ve změnách, které v současnosti nelze předjímat. Nezahrnutí takových
kategorií do rozsahu současné dokumentace veřejné zakázky by nutně znamenalo ke každé
změně, nové zadávací řízení.
10. Zadavatel opravuje v části 7 Severní Morava rozlohu m² v Příloze 1 pro Vnitřní úklid
u PS 0735 Lipník nad Bečvou, „CE 07-16-01 Dukelská kasárna“ změňte ve výkazu VNITŘNÍ
ÚKLID výměru kategorie D1 z 15 419,45 m² na 1 549,45 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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