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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 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 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 změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, jejíž znění je
uvedeno níže:
V návaznosti na obsah zadávacích podmínek k zveřejněné nadlimitní veřejné zakázce na
služby (dále jen „VZ“)pod názvem „Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba
v rámci MO“ zadávané v otevřeném řízení podle §56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)Vás jako zadavatele VT
žádám o změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.
Odůvodnění:
Jako stávající dodavatel vnitřních úklidových prací v rámci 2 objektů Ministerstva obrany
ČR, kterých se týká předmětné výběrové řízení se domnívám, že předmět plnění VZ uvedený
v č. 3 zadávacích podmínek respektive jeho rozdělení do tří skupin (vnitřní úklidové služby,
venkovní údržba v letním období a venkovní údržba v zimním období) je nevhodně nastaven
za účelem získání nejvýhodnější cenové nabídky.
V případě, že by zadavatel umožnil potencionálním uchazečům podat cenovou nabídku na
jednotlivé skupiny úklidových prací nebo na všechny tři skupiny současně, získal by od
uchazečů k posouzení a následnému hodnocení více cenových nabídek. Domnívám se tedy, že
tento stav je vnímán jako diskriminační, jelikož může znemožnit dalším potencionálním
uchazečům účast v zadávacím řízení, kteří mohou podat nabídku výhodnější. Dále podotýkám,
že doposud bylo v rámci rezortu Ministerstva obrany ČR na vnitřní, venkovní a zimní údržbu
úspěšně realizováno několik samostatných VZ.

Nerozporuji skutečnost, že zadavatel je oprávněn nastavit zadávací podmínky dle vlastního
zvážen, přesto Vás žádám o vysvětlení, z jakého důvodu zadavatel sloučil 3 různorodé oblasti
úklidů do jedné VZ, aniž by připustil dílčí plnění za účelem získání výhodnějších cenových
nabídek. Jsem přesvědčen, že tento postup je v přímém rozporu s rolí zadavatele VZ
hospodařit se státními prostředky způsobem řádného hospodáře, když neumožní dodavatelům
předložit cenové nabídky i na jednotlivé oblasti úklidu a podmiňuje realizaci jednoduchých
prací vnitřního úklidu vlastnictvím drahé techniky na práce venkovního a zimního úklidu.
V návaznosti na výše uvedené Vás žádám o úpravu zadávacích podmínek VZ tak, aby
zadavatel s ohledem na uvedené skutečnosti přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání žádostí
o účast., předběžných nabídek nebo nabídek ve smyslu ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ, čímž by
mohlo dojít k rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení a dosažení vyšší
transparentnosti výběrového řízení.
Odpověď na dotaz:
Veřejná zakázka pokrývá většinu areálů Ministerstva obrany (dále jen „MO“), zadavatel
požaduje komplexní službu, která zahrnuje jak vnitřní úklid, tak i vnější úklid letní a zimní
a naplňuje ČSN EN 15221, která definuje základní funkce facility managementu (dále jen
„FM“) s cílem zabezpečit:
-

zlepšení komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem služeb FM;
zlepšit efektivitu procesů FM;
kvalitativně zlepšit výstupy;
používání nových nástrojů a systémů.

Zkušenosti ze zadávání veřejných zakázek pouze na části uvedených úklidových služeb má
zadavatel negativní, mnohokrát se stalo, že vítězný dodavatel odmítl podpis smlouvy či
v průběhu plnění smlouvy odstoupil z různých důvodů a tím způsobil problémy v chodu MO,
resp. dodržování hygienických standardů a tím i BOZP.
Předložené zadávací podmínky nastavují jasnou a transparentní komunikaci mezi stranou
zadavatele a dodavatele prostřednictvím pověřených osob, které spojuje odpovědnost za
všechny služby. Je očekáváno snížení počtu konfliktů mezi dodavateli služeb a transparentní
znalost a informace o úrovních služeb a nákladech v jednotlivých areálech. S ohledem na
objem, rozlehlost a různorodost služeb, včetně doby trvání veřejné zakázky stanovil
v zadávacích podmínkách předmět plnění, který nebude měnit, tzn. ustanovení článku 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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