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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 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
MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, IČO 60162694 (dále jen „zadavatel“), na základě
ustanovení § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“), vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Úklidy vnitřních
prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO“, zadávané v otevřeném řízení dle § 56
zákona, uveřejněné 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:
V dodatečných informacích v příloze 1 nejdou otevřít Východní Čechy, příloha 2 nejde otevřít
vůbec. Nenašli jsme v zadávací dokumentaci specifikaci A7 a B7 . Z důvodu velikého rozsahu
veřejné zakázky číslo 421785 a jednání ohledně kompletního zabezpečení žádáme
o prodloužení termínu odevzdání. Termín 08. 06. 2017 je opravdu vzhledem rozsahu
a následným změnám a revizím krátký.
Odpověď na dotaz:
Zadavatel uvádí, že číslo veřejné zakázky 421785, které je zmiňováno tazatelem, není
uváděno na profilu zadavatele, kterým je https://www.tenderarena.cz/. Zde je zveřejněno pod
číslem VZ0023131. Zadavatel neručí za neoficiální servery, které rovněž zveřejňují veřejné
zakázky, že některé přílohy nelze otevřít. Přesný popis přístupu je uveden ve Věstníku
veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ: Z2017-011486 v bodě VI. 3) Další informace.
Zadavatel nedokáže reagovat na „specifikaci A7 a B7“ z důvodu, že skutečně v příloze č. 5
SLA úklidových služeb taková specifikace není uváděna.
Lhůta pro podání nabídek byla Vysvětlením ZS č. 3 změněna na 14. května 2017, 13:00 hod.
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Malý, tel. +420 973 214 667, fax +420 973 216 177.
Ing. Pavel Beran
náměstek pro řízení sekce
podepsáno elektronicky
Elektronický podpis - 1.6.2017
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Pavel Beran
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 27.6.2017

