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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 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.
1. Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, jejíž znění je uvedeno níže:

Dotaz č. 1:
Část 2 VZ – Severní Čechy: 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)“! Ve vysvětlení zadávací dokumentace tato nejasnost nebyla dostatečně
objasněna, zejména v souvislosti s tím, že uchazeč vyplní do článku 4.2. návrhu smlouvy cenu
za jeden rok, jež je cenou úplnou, závaznou a maximální!
Např. pro část 2, PS 0429, CE 04-28-43:
kategorie
A1
A3
A5
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C5
D1
D2
E
F1
F2
G

Příloha č.1
výměra v m2
419,93
395,76
146,20
41,90
1,00
597,44
105,30
1,00
1,00
1,00
106,60
1,00
1,00
151,00
1,00
255,00

Příloha č.6
výměra v m2
504,43
1015,51
168,1
41,9
0
824,14
105,3
0
0
0
145,8
0
0
151
0
277,2

Který z uvedených údajů je pro uchazeče závazný pro stanovení svých nákladů na úklid? 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!!!
Odpověď na dotaz 1:
Zadavatel po upozornění opravuje v části 2 – Severní Čechy, přílohu 1 PS 0429, areál CE 0428-43, který je přiložen v příloze.
Z výše uvedeného vyplývá, že výkaz výměr slouží k porovnání všech nabídek uchazečů. Plán
úklidů je pouze jako příloha smlouvy a vzhledem k délce veřejné zakázky bude mnoho plánů
úklidů po podepsání smlouvy upraveno na skutečné požadavky uživatelů, které se v průběhu
soutěže veřejné zakázky změnily.
Drobné rozdíly v Plánech úklidů nemají žádný vliv na stanovení nákladů na úklid a výběr
dodavatele. Hlavně v souvislosti s tím, že plány úklidů se u některých objektů budou
v průběhu dlouhodobé spolupráce měnit dle potřeby, jak je uvedeno v zadání.
Zadavatel upozorňuje na text pod tabulkou 9 ZP: „Celková nabídková cena (roční za celou
zakázku) je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu plnění VZ“. (tzn. že tato cena je úplná
a nepřekročitelná za celou zakázku, nikoliv na jednom areálu).
Dotaz č. 2:
Část 6 VZ – Jižní Morava. V příloze č. 4.1 Upřesněni podmínek realizace zakázky PS 0624 je
uvedeno „Areál 06-25-06 VŠZ Husita, Štítary: Úklid provádět v pracovních dnech v době od
07:00-18:00 hod. směnnosti dvou pracovnic podle plánu služebních akcí na aktuální rok a dle
dohovoru se správcem VŠZ Husita“.
Mezi 07:00-18:00 mají být přítomny dvě pracovnice? Mezi 07:00-18:00 se mají střídat dvě
pracovnice tak, aby naplnily požadovaný časový fond?
- Pojem „úklid provádět směnnosti dvou pracovnic“ nabízí různý výklad, žádám tedy
zadavatele, aby podrobně a jednoznačně popsal své požadavky na tuto službu nad rámec
informací v SLA služeb.
Odpověď na dotaz 2:
Zadavatel v Části 6 příloze 1 vnitřní PS 0624 areál 06-25-06 stanovil jednotlivé kategorie
úklidu, které jsou pro dodavatele závazné. V příloze 4.1 u stejného objektu je pouze uvedeno,
že v průběhu spolupráce může dojít k požadavku úklidů nejen před akcí, ale i v době po
ukončení jednotlivých akcí. Nejde o pravidelnou činnost, ale nárazovou podle plánu, která je
na každý rok jiná.
Konkrétně na VŠZ Husita pracují dvě pracovnice úklidu vždy společně v 8 hodinové pracovní
době (8,5 hod s pauzou na oběd), ale vzhledem k různým časovým příjezdům a odjezdům
ubytovaných nastávají situace, kdy úklid neprovádí od 7:00 do 15,00 hod, ale přijedou
v 10:00 hod a pracují do 18:00 hod. Toto si řídí správce VŠZ Husita dle rozpisu ubytovaných
na daný měsíc.
Dotaz č. 3:
Obecně pro všechny části. V příloze č.1 návrhu smlouvy „Výkaz výměr (vnitřní úklid)“ je
uveden v sekci „HYGIENICKÝ STANDARD (doplňování hygienických potřeb) - Výkaz
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výměr“ počet osob pro jednotlivé objekty. Měrnou jednotkou pro fakturaci je „cena za 1
osobu/měsíc“.
- Má uchazeč předpokládat, že se bude účtovat podle skutečnosti, tedy skutečného počtu osob
v objektu?
- Měrnou jednotkou pro fakturaci je „cena za 1 osobu/měsíc. Jak se bude účtovat dodaný
hygienický materiál v případě objektu VŠZ (nebo střelnice), u kterého lze předpokládat
značné odchylky v počtu osob v průběhu jednoho roku, ale i značné odchylky v počtu osob
v průběhu jednoho měsíce?
- Kdo bude provádět detailní evidenci osob v jednotlivých objektech v jednotlivých dnech a
měsících?
Odpověď na dotaz 3:
Počet osob na daný měsíc je uveden v plánu úklidů a dodavatel zabezpečí výměnu materiálu
na tento počet. V případě změn se bude měnit i plán úklidu, tj. počet osob na dané období.
Dotaz č. 4:
V zadávací dokumentaci je v čl. 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny je uveden
požadavek zadavatele: „V nabídce účastník předloží oceněný Výkaz výměr v písemné
a elektronické podobě“
- Jak má uchazeč předložit oceněný Výkaz výměr v písemné podobě?
Odpověď na dotaz 4:
Zadavatel v tomto článku chtěl zdůraznit důležitost vyplnění Výkazu výměr písemnou
formou v elektronické podobě, tj. se kterou se dá pracovat, tedy Excel. Protože zadavatel
v článku neuvedl „Výkaz výměr v listinné podobě“, ale jen v elektronické, ustanovení
článku 8. zadávacích podmínek zůstává v platnosti.
2. Změna lhůty pro podání nabídek
Na základě ustanovení § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zadavatel posouvá lhůtu pro
doručení nabídek v bodě 11.2 následovně:
za Vysvětlení zadávací dokumentace 02 o 3 dny
za Vysvětlení zadávací dokumentace 03 o 1 den
Celkem zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 dny.
Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje viz bod. 11.1 ZD
nejpozději do 13:00 hodin dne 14. června 2017.
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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