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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 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: Z2017-011486 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:
Dotazy 1-3:
1. Část 5 – Východní Čechy PS 0112-CE 01-06-17 Je opravdu reálný počet 115 zimních
zásahů, které probíhají na stejné ploše? Řádek 19 Odklízení sněhu kategorie C/1 + řádek 33
Odklízení sněhu kategorie I/I? Stejný dotaz k CE: 01-06-30.
2. PS 0514-CE:05-45-06 – řádek 11 Odvoz sněhu kategorie C/II předpokládáme chybu
v počtu m3. Neboť v zadání se defacto předpokládá, že 55 x ročně napadne souvislá pokrývka
sněhu o výši 1 m. takovýto úhrn srážek není v oblasti ČR možný.
3. PS 0518 – CE: 05-44-02 – Je reálný předpoklad 50 zimních zásahů z celé plochy 18 ha?
Odpověď na dotazy 1 – 3:
Zadavatel uvádí, že uvedené množství zásahů a odklízení je stanoveno jako maximální.
Protože nelze předvídat skutečnou četnost tak zadavatel stanovil četnost dle znalosti prostředí
s přihlédnutím k faktu, že v případě tužší zimy a zvýšené četnosti zásahů je potřeba tuto
četnost mít zahrnutou v závazku. Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, bude čerpáno dle
skutečné potřeby dle klimatických podmínek v místě.
Viz podrobné upřesnění v předposledním odstavci bodu 8. Požadavky na způsob
zpracování nabídkové ceny zadávacích podmínek.

Dotaz:
4. Část 1 Praha a okolí PS 0004 nová N – CE: 00-09-02 letiště – řádek 5 Chemické
odstranění nežádoucí vegetace u oplocení, na zpevněných plochách, podél zdí budovy
a obrubníků. Předpokládáme chybně uvedenou maximální četnost. Z technologického
hlediska nelze chemické ošetření používat každý den.
Odpověď na dotaz č. 4
Po kontrole výkazu výměr u areálu v části 1 vnější PS 0004 nová CE 00-09-02 letiště – řádek
5, zadavatel opravuje uvedenou činnost Chemické odstranění nežádoucí vegetace u oplocení,
na zpevněných plochách, podél zdí budovy a obrubníků na „Metení (úklid) zpevněných
ploch“. U metení potom zůstává maximální četnost 159.
Dotazy 5-7:
5. PS 0014 – CE: 00-06-08 řádek 16 Odklízení sněhu kategorie B/I. Je reálná četnost 80
zimních zásahů?
6. PS 0104 – CE: 01-29-01 – Chemické odstranění nežádoucí vegetace u oplocení, na
zpevněných plochách, podél zdí budovy a obrubníků. Provádí se chemické odplevelení
opravdu na celé ploše 18ha?
7. Část 4 – jižní Čechy a Vysočina PS 0630 – CE: 02-27-01 – řádek 4 Odklízení sněhu
kategorie E/I předpokládáme chybu v poču m3. Neboť v zadání se defacto předpokládá, že 30
x ročně napadne souvislá pokrývka sněhu o výši 1 m. Takovýto úhrn srážek není v oblasti ČR
možný.
Odpověď na dotazy č. 5 – 7.
Zadavatel uvádí, že stejné platí, jak je uvedeno u dotazů 1-3. Jde o maximální četnost a je
důležité, aby byla pokryta potřeba v rámci soutěže. Obecně platí u všech služeb venkovní
údržby, že jde o četnosti maximální, aby případná potřeba byla pokryta. Reálně bude
požadováno zabezpečení dle daného stavu, klimatických podmínek a potřeb zadavatele.
Dotaz 8:
8. V článku 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny zadavatel uvádí následující:
„Předpokládaná četnost (venkovní údržba) u výměr s číslicí 1za m2 je pouze informativní pro
stanovení jednotkové ceny, ale do výpočtu nabídkové ceny se nezapočítává.“ Chápe uchazeč
správně, že u vnitřních úklidů se výměry s číslicí 1 za m2 do nabídkové ceny započítávají
a tudíž nabídkovou cenu navyšují?
Odpověď na dotaz č. 8
Zadavatel v tomto článku uváděl (venkovní údržbu) jen jako příklad, kde je tento požadavek
na nacenění největší. Viz dotazy výše. Správně tedy je, že se výměry s číslicí 1 za m²
nezapočítávají.
Dotaz 9:
9. U části 1 Praha a okolí, příloha 1 Vnitřní, PS 0004, CE 00-09-02 Letiště Kbely je v řádku
26 uveden požadavek „Cena za měrnou jednotku“ ve sloupci F, G, H. Má uchazeč při
výpočtu postupovat totožně jako v ostatních listech přílohy, tedy ve sloupci G uvést „cena za
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rok celkem bez DPH“ a ve sloupci H uvést „cena za rok celkem s DPH“? Stejná otázka se
týká řádku 35, sloupce F, G, H.
Odpověď na dotaz č. 9:
V uvedeném řádku je opravdu chyba a tabulka by měla být shodná jako v ostatních listech.
Zadavatel opravuje nadpis „Cena za měrnou jednotku“ na tři sloupce „cena za rok celkem
bez DPH“, „cena za rok celkem s DPH“ a poznámku.
Dotaz č. 10:
10. Zároveň požadujete rejstříky trestů, požadujete rejstříky pouze z CzechPointu, tzn. že
ověřený dokument a naskenovaný nebude akceptován?
Odpověď na dotaz č. 10:
Zadavatel v bodu 4.1. písm. a) zadávacích podmínek uvedl prostřednictvím CZECHPOINT
jen jako jednu z možností. Je samozřejmé, že ověřený a naskenovaný dokument bude
akceptován. Originály bude zadavatel požadovat dle bodu 4 písm. c) ZP až před uzavřením
smlouvy.
Dotaz č. 11:
Bod 4.3 Technická kvalifikace písmeno a) 1 je požadováno doložit referenci ve stanovené
výši pro oblasti 1,5,6 a 7 ve výši 30 mil. Kč/rok s podmínkou plnění ve všech 4 výše
zmíněných službách u jednoho objednatele v objemu nejméně 10 % za každou službu.
Přestože naše firma zajišťuje úklidové služby v požadované výši obratu u několika
objednatelů a bude tedy požadovaný obrat schopna doložit, nezajištuje bohužel u žádného
smluvního vztahu u jednoho dodavatele všechny 4 služby v požadované výši pro tyto oblasti.
Referenci na tzv. venkovní údržbu dokážeme rovněž doložit v požadovaných obratech, ale
u jiných objednatelů, kteří zpravidla zase vnitřní úklid takového rozsahu nepožadují.
Dle našeho názoru považujeme toto kritérium za neadekvátní a limitující (diskriminující) pro
středně velké společnosti a rovněž zúží okruh uchazečů a omezí volnou soutěž VZ.
Zpravidla bývá ve VZ požadováno vymezení typu „ významné služby obdobného charakteru“
stejně jako v prvním zveřejnění výzvy na tyto služby pro MO v únoru 2017. Toto kritérium
rovněž nehodnotí schopnost uchazeče tyto 4 služby zajišťovat pro jednoho zadavatele, neboť
v praxi tyto služby uvnitř naší společnosti řídí stejný tým (což dále dokladujeme v části 2.3.),
pouze pro rozdílné objednatele.
Odpověď na dotaz č. 11:
Zadavatel s ohledem na objem, rozlehlost a různorodost služeb, včetně doby trvání veřejné
zakázky stanovil v zadávacích podmínkách kritéria technické kvalifikace, která nebude měnit,
tzn. ustanovení článku 4.3. zadávacích podmínek zůstává v platnosti.
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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