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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 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:
Dotaz 1:
Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 3. Vymezení předmětu plnění popisuje Vnitřní
úklidové služby. V tomto odstavci je uvedeno, že uchazeč bude dodávat a doplňovat toaletní
papír, tekuté mýdlo, papírové utěrky a hygienické tablety do pisoáru. V Příloze č. 1 Vnitřní se
naceňují pouze první tři položky, má do ceny za osobu/ měsíc zahrnout i hygienické tablety
do pisoáru?
Odpověď na dotaz č. 1:
Hygienický standard zahrnuje pouze tekuté mýdlo, papírové utěrky a toaletní papír v kvalitě
stanovené SLA a cena je uvedena za osobu/měsíc. Zadavatel v zadávacích podmínkách
opravuje článek a odstraňuje část věty: „hygienických tablet do pisoárů (dezinfekce,
deodorant).“ Uchazeč tak bude naceňovat jak je uvedeno v SLA pouze tři položky.
Dotaz 2:
V příloze č. 4, Upřesnění, PS 0006, CE 00-06-68 požaduje zadavatel dodání dámských
hygienických sáčků, rozprašovacích náplní do osvěžovačů vzduchu a monočlánky R20. Má
uchazeč tento hygienický materiál zahrnout do ceny vnitřních úklidů, nebo se tento
hygienický materiál bude dodávat na objednávku mimo VŘ.
Odpověď na dotaz č. 2:
Požadavky musí uchazeč zahrnout do ceny kategorie, v tomto případě monočlánky R20.
Tablety a hygienické sáčky jsou uvedeny již v popisu činností kategorie D v SLA a tudíž

se předpokládá, že toto bude zahrnuto v ceně kategorie.
Dotaz 3:
V příloze č. 1, Vnitřní, požaduje zadavatel nacenit Generální úklidy. Maximální četnost je
vždy uvedena 1. V příloze č. 4, Upřesnění je ovšem u některých objektů požadavek na častější
provedení. Má uchazeč vycházet z četnosti uvedené v tabulkách pro nacenění a v případě, že
by byla četnost vyšší, úklid by proběhl na objednávku?
Odpověď na dotaz č. 3:
Obecně u generálních úklidů je četnost dána prioritou objektu a jde o četnost maximální,
kterou může uživatel využít. Skutečný stav se může od maximální četnosti lišit. Generální
úklid se vždy provádí až na základě objednávky.
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