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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 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:

Otázka: Z jakého důvodu je v zadávací dokumentaci veřejné zakázky celkové ceně
za venkovní údržbu v zimním období přiznána váha pouze 12%?
Podle předmětné zadávací dokumentace je základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky, přičemž pro hodnocení nabídek má
hodnotící komise použít bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Jednotlivým dílčím kritériím
jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet
je celkem 100.
Dílčí hodnotící kritéria podle zadávací dokumentace jsou následující:
A. Celková cena za vnitřní úklid ............................................................................... váha 58%
B. Celková cena za venkovní údržbu v letním období .............................................. váha 30%
C. Celková cena za venkovní údržbu v zimním období ........................................ váha 12%
Dodavatel je přesvědčen, že váha 12% přiznaná celkové ceně za venkovní údržbu v zimním
období je nastavena zcela chybně a v rozporu s reálným stavem věci, a to v těžko
zdůvodnitelném nepoměru k váze 58%, kterou zadávací dokumentace přiznává celkové ceně
za vnitřní úklid.
Při nastavení hodnotících podmínek v zadávací dokumentaci veřejné zakázky totiž zřejmě
nebyly vzaty v úvahu zejména následující skutečnosti:
(a) Důležitost včasně a řádně provedené venkovní údržby v zimním období
je nesporně mnohem významnější v porovnání s důležitostí vnitřního úklidu.
▪ Neprovedení venkovní údržby v zimním období (případně údržba provedená opožděně nebo
nekvalitně) může mít za následek mnohem závažnější dopady, ať již v oblasti života či zdraví

osob, tak v oblasti škody na majetku, v porovnání s možnými dopady neprovedení (včasným
či řádným) „pouhých“ vnitřních úklidů.
▪ Řádné a včasné provedení venkovní údržby v zimním období má bezpochyby zásadnější
dopad na zajištění hladkého provozu a bezproblémového chodu dotčených objektů zadavatele
v porovnání s prováděním vnitřních úklidů.
(b) Náklady nezbytné na zajištění technického vybavení a zařízení, které zadávací
dokumentace vyžaduje pro účely zabezpečení venkovní údržby v zimním období,
mnohonásobně převyšují náklady na technické vybavení a zařízení, které předpokládá
zadávací dokumentace pro potřeby realizaci vnitřního úklidu.
▪ Zadávací dokumentace obsahuje rozsáhlou detailní specifikaci nákladného technického
vybavení a zařízení, v hodnotě desítek milionů korun českých, které je dodavatel povinen mít
k dispozici pro účely poskytování služeb v rámci venkovní údržby v zimním období.
▪ Jelikož z podstaty věci nebude nikdy dopředu možné vědět, kdy konkrétně bude v průběhu
zimního období to či ono finančně nákladné vybavení/zařízení
dodavatel potřebovat, bude dodavatel nucen mít takovéto vybavení/zařízení k dispozici (ať již
formou vlastnictví nebo nájmu/leasingu) po celou dobu trvání zimního období.
(c) Profesní nároky a mzdové náklady na pracovníky, jejichž prostřednictvím
by dodavatel měl zabezpečovat venkovní údržby v zimním období, významně převyšují
profesní nároky a mzdové náklady na pracovníky realizující vnitřní úklid.
▪ Zadávací dokumentace obsahuje poměrně detailní specifikaci toho, jakou odborností
a jakými oprávněními mají býti vybaveni pracovníci dodavatele, kteří budou prostřednictvím
příslušné techniky (příslušných zařízení) realizovat venkovní údržbu v zimním období. Tito
pracovníci navíc nesou mnohem vyšší míru odpovědnosti v porovnání s běžným pracovníkem
vnitřního úklidu. Je zcela nesporné, že mzdové náklady na takovéto pracovníky, kterých je
nadto na pracovním trhu značný nedostatek, jsou nepoměrně vyšší (v porovnání s běžným
pracovníkem vnitřního úklidu).
▪ Jelikož z podstaty věci nebude nikdy dopředu možné vědět, kdy konkrétně bude potřeba ten
či onen zaměstnanec, který má příslušnou praxi, odbornost a/nebo oprávnění realizovat
venkovní údržbu v zimním období prostřednictvím příslušné techniky (příslušných zařízení),
jakož i s ohledem na nedostatek těchto pracovníků, bude dodavatel nucen mít
v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu takovéhoto pracovníka celoročně.
(d) Venkovní údržba v zimním období dle zadávací dokumentace vyžaduje
mnohem operativnější přístup a je časově náročnější.
▪ Zadávací dokumentace předpokládá, že dodavatel bude schopen operativně reagovat
na aktuální klimatické podmínky a v podstatě v rozsahu pouhých několika hodin bude
povinen zajistit řádné provedení venkovního úklidu. Je zřejmé, že tento požadavek má za
následek, že dodavatel musí mít po celou dobu trvání zimního období zajištěno (v záloze)
odpovídající množství jak pracovníků, tak technického vybavení, aby byl schopen z hodiny na
hodinu zajistit výjezdy na dotčené objekty a tam bezodkladně zabezpečit provedení
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potřebných úklidových prací (odstranění sněhu z vymezených ploch, zprůjezdnění či
zprůchodnění cest, odstranění náledí, posypy atd.).
▪ Výše uvedené požadavky na zajištění venkovní údržby v zimním období jsou tak opět
v evidentním neporovnání s nároky, které vyžaduje zajištění „pouhého“ vnitřního úklidu.
(e) V neposlední řadě s ohledem na rozlohu udržovaných objektů
a předpokládanou četnost služeb dle SLA podmínek, které by měl dodavatel realizovat
v rámci venkovní údržby v zimním období, je zřejmé, že i celková výměra v m² za
takové plnění bude v naprosté většině případů vyšší, a to mnohdy i výrazně, než celková
výměra v m² za plnění poskytované v rámci vnitřního úklidu (v přepokládaném rozsahu
a četnosti dle SLA podmínek).
Pokud tedy jednotlivým dílčím kritériím mají být zadavatelem v zadávací dokumentaci
stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti, je dle názoru dodavatele patrné, že
přiznání váhy v rozsahu pouhých 12% venkovní údržbě v zimním období neodpovídá její
reálné důležitosti ve vztahu k vnitřnímu úklidu, kterému zadávací dokumentace přiznává váhu
v rozsahu 58%. Z pohledu dodavatele tak zadávací dokumentací nejsou stanoveny dílčím
nabídkovým cenám takové váhy, které by přímo úměrně odpovídaly jejich vlivu na výslednou
nabídkovou cenu, což ostatně může být chápáno i jako rozpor se zásadou transparentnosti.
Odpověď na otázku:
Hodnotící kritérium jak je uvedeno v čl. 9 zadávacích podmínek (dál jen „ZP“), bylo
stanoveno v souladu s § 114 zákona, poměr je stanoven v návaznosti na potřeby zadavatele
a její důležitosti pro plynulý chod všech složek rezortu a to v dlouhodobém měřítku s ohledem
na poměr tří skupin úklidů uvedených v čl. 3 ZP a s ohledem na vynaložené výdaje na
zajištění služby v minulých obdobích, proto zadavatel zhodnotil aspekty zakázky a stanovil
hodnocení uvedeným způsobem.
Vnitřní úklid je pro zadavatele považován jako nejdůležitější ze všech služeb úklidů, protože
je na této službě závislý provoz všech složek MO, v návaznosti na hygienické zabezpečení
pracovních míst během celého roku a objem poskytované služby, proto zadavatel stanovil
váhu ve výši 58 %. Naproti tomu je váha vnější údržby v poměru s vnitřními úklidy menší.
Zimní údržba je s nejnižší váhou z toho důvodu, že v případě naléhavosti nebo krátkodobé
nutnosti je zadavatel v rámci dostupné techniky tuto službu zajistit vlastními silami.
Stanovení váhového kritéria pro venkovní údržbu v zimním období nemá vliv na neprovedení
služby ani na její řádné a včasné provedení, tak jak uvádí dodavatel. Tyto aspekty služby jsou
ošetřeny podmínkami pro provádění služby a sankcemi uvedenými ve smlouvě. Náklady za
zajištění technického vybavení, zařízení a mzdové náklady si dodavatel zahrne do nabídkové
ceny za předmět veřejné zakázky, zadavatel tyto náklady nebude žádným způsobem
refundovat ani jiným způsobem hradit, cena za službu bude hrazena za skutečně provedené
práce, tak jak je uvedeno v ZP. Dále zadavatel v souladu s ustanovení § 37 zákon stanovil
podmínky účasti v zadávacím řízení vymezením podmínek kvalifikace, zejména
ekonomickou kvalifikací podle ustanovení § 78 zákona a technickou kvalifikací podle
ustanovení § 79 zákona.
S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace ponechává zadavatel v platnosti
všechna ustanovení ZP.
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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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