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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 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:
I. Žádáme o vyjasnění kvalifikačních požadavků uvedených v bodu 4.3 zadávací dokumentace k
Zakázce, a to v tomto směru:
1. V bodu 4.3 a1) zadávací dokumentaci je uvedeno, že dodavatel splňuje kritéria technické
kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona pro části 1, 5, 6 a 7 Zakázky pokud
v posledních 3 letech realizoval minimálně 1 významnou zakázku zahrnující všechny níže
uvedené služby pro jednoho objednatele: (i) úklidové a čistící služby interiérů, (ii) venkovní
zimní údržbu komunikací (úklid sněhu, posyp, úklid posypového materiálu), (iii) venkovní
letní údržbu ploch (sečení trávy, jarní a podzimní vyhrabání), a (iv) letní údržbu komunikací
(zametání chodníků a komunikací) a celkový finanční objem musí činit pro jednoho
objednatele alespoň 30 mil Kč bez DPH/rok v součtu všech výše uvedených služeb, přičemž
minimální podíl každé z těchto služeb z celkového objemu požadovaných služeb bude činit
alespoň 10 %.
> Splní dodavatel dané kritérium technické kvalifikace pro příslušné části Zakázky,
i pokud dodavatel doloží, že poskytoval zadavatelem požadované služby v požadovaném
minimálním objemu několika různým dodavatelům v rámci několika samostatných
různých zakázek? Máme za to, že tímto způsobem lze doložit stejnou zkušenost

s poskytováním zadavatelem požadovaných služeb, jakou požaduje zadavatel doložením
plnění uvedených služeb v rámci jediné zakázky vůči jedinému objednateli. Je nutné si
navíc uvědomit, že zadavatelem požadovaná kombinace služeb nebývá veřejnými
zadavateli v rámci jediné zakázky běžně vůbec poptávána. V rámci jediné zakázky nebo
jedinému subjektu (příjemci služeb) tak nejsou (a ani nemusí být) nutně poskytovány
všechny zadavatelem požadované činnosti současně. Požadavek na prokázání splnění
technické kvalifikace, který požaduje prokázání splnění veškerých těchto činnosti v rámci
jediné zakázky vůči jedinému odběrateli, je tak z hlediska předmětu plnění veřejné
zakázky neopodstatněný a současně i diskriminační (a tedy v rozporu se zákonem),
jelikož ze soutěže o příslušné části Zakázky nedůvodně vylučuje značnou část
potenciálních dodavatelů, kteří by dané části Zakázky jinak byli objektivně schopni plnit.
2.
V bodu 4.3 a2) zadávací dokumentaci je uvedeno, že dodavatel splňuje kritéria technické
kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona pro části 2, 3, a 4 Zakázky pokud v posledních
3 letech realizoval minimálně 1 významnou zakázku zahrnující všechny níže uvedené služby pro
jednoho objednatele: (i) úklidové a čistící služby interiérů, (ii) venkovní zimní údržbu komunikací
(úklid sněhu, posyp, úklid posypového materiálu), (iii) venkovní letní údržbu ploch (sečení trávy,
jarní a podzimní vyhrabání), a (iv) letní údržbu komunikací (zametání chodníků a komunikací)
a celkový finanční objem musí činit pro jednoho objednatele alespoň 7 mil Kč bez DPH/rok
v součtu všech výše uvedených služeb, přičemž minimální podíl každé z těchto služeb z celkového
objemu požadovaných služeb bude činit alespoň 10%.
> Splní dodavatel dané kritérium technické kvalifikace pro příslušné části Zakázky, i pokud
dodavatel doloží, že poskytoval zadavatelem požadované služby v požadovaném
minimálním objemu několika různým dodavatelům v rámci několika samostatných
různých zakázek? Máme za to, že tímto způsobem lze doložit stejnou zkušenost
s poskytováním zadavatelem požadovaných služeb, jakou požaduje zadavatel doložením
plnění uvedených služeb v rámci jediné zakázky vůči jedinému objednateli. Je nutné
si navíc uvědomit, že zadavatelem požadovaná kombinace služeb nebývá veřejnými
zadavateli v rámci jediné zakázky běžně vůbec poptávána. V rámci jediné zakázky nebo
jedinému subjektu (příjemci služeb) tak nejsou (a ani nemusí být) nutně poskytovány
všechny zadavatelem požadované činnosti současně. Požadavek na prokázání splnění
technické kvalifikace, který požaduje prokázání splnění veškerých těchto činnosti v rámci
jediné zakázky vůči jedinému odběrateli, je tak z hlediska předmětu plnění veřejné zakázky
neopodstatněný a současně i diskriminační (a tedy v rozporu se zákonem), jelikož ze
soutěže o příslušné části Zakázky nedůvodně vylučuje značnou část potenciálních
dodavatelů, kteří by dané části Zakázky jinak byli objektivně schopni plnit.
Odpověď na otázky I.1 a 2:
Tyto otázky jsou součást námitky, která je toho času v řešení.
Otázka:
3.
V bodu 4.3 c) 2.2 zadávací dokumentace je u požadavku na doklad o odborné kvalifikaci
uvedeno, že pro účely prokázání minimální úrovně dané technické kvalifikace požaduje zadavatel

předložit přehled odborné praxe techniků podílejících se na plnění zakázky, a to včetně údajů
o zaměstnavateli a kontaktní osobě zaměstnavatele, u které danou odbornou praxi vykonával.
Uvedený požadavek je však nejasný ve vztahu k osobám - technikům, kteří praxi
nevykonávají/nevykonávali v zaměstnaneckém vztahu (dle bodu 4.3 b) zadávací dokumentace má
dodavatel uvést seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde
o zaměstnance nebo o osoby v jiném vztahu k dodavateli).
> Znamená požadavek zadavatele ve smyslu 4.3 c) 2.2 zadávací dokumentace, že pro účely
4.3 b) zadávací dokumentace požaduje předložení pouze těch techniků, kteří příslušnou
praxi vykonávali v zaměstnaneckém vztahu (tj. nikoli např. jako podnikatelé)? Pokud
ne, jak má být odborná praxe dokládána u osob vykonávajících relevantní činnost na
základě jiného než zaměstnaneckého vztahu?
Odpověď na otázku I.3:
Zadavatel požaduje, aby osoby na těchto pozicích měli odborné zkušenosti a byli schopni řídit tým
zabezpečující dané služby, proto požaduje doložení praxe, bez ohledu na vztah k dodavateli
(pracovní poměr nebo jiný druh spolupráce).
Otázka:
4.
V bodu 4.3 c) 2.3 požaduje zadavatel u vedoucího realizačního týmu předložit reference
alespoň na 5 zakázek na údržbu zeleně, údržbu zpevněných ploch v letním a zimním období a úklid
interiérů s finančním objemem nad 1 mil. Kč/rok bez DPH samostatně pro každou z takovýchto
zakázek, na kterých působil v pozici vedoucího realizačního týmu.
Dodavatel upozorňuje, že požadavek zadavatele na předložení referencí techniků jde nad
rámec toho, co mu § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek umožňuje po
dodavatelích požadovat. Už jen z toho důvodu je uvedený požadavek v rozporu se zákonem.
Rovněž zadavatelem požadovaná kombinace služeb v rámci referencí nebývá veřejnými
zadavateli v rámci jediné zakázky běžně vůbec poptávána. Logicky proto ani zadavatel
nemůže chtít, aby dodavatel doložil osoby, které mají zkušenosti s takovými zakázkami na
pozici vedoucí realizačního teamu. Dodavatel navíc z vlastní zkušenosti ví, že i v případě
zakázek větší finanční hodnoty než požaduje zadavatel, nemusí být funkce „vedoucího
realizačního teamu“ vůbec zřizovány. Požadavek na předložení referencí na činnost
vedoucího realizačního teamu u 5 zakázek, v rámci kterých byly poskytovány všechny
zadavatelem požadované služby, je tak z hlediska předmětu plnění veřejné zakázky
neopodstatněný a současně i diskriminační (a tedy v rozporu se zákonem), jelikož ze soutěže
o příslušné části Zakázky zcela nedůvodně vylučuje značnou část potenciálních dodavatelů,
kteří by dané části Zakázky jinak byli objektivně schopni plnit.
Dále upozorňujeme, že požadavek na reference člena realizačního teamu dodavatele je sám
o sobě nesmyslným i z toho důvodu, že zaměstnancům dodavatele přece nemůže být
vystavována reference ze strany zadavatele - smluvním partnerem objednatele služby je vždy
zaměstnavatel takových zaměstnanců, nikoli zaměstnanci.
Požaduje snad zadavatel, aby příslušné reference vystavoval zaměstnancům vždy jejich
zaměstnavatel?

> Trvá zadavatel ve světle výše uvedeného i nadále na uvedených požadavcích na
reference pro Vedoucího realizačního teamu?
5.
Stejné závěry platí i ve vztahu k požadavkům na reference na pozici „Zástupce vedoucího
realizačního teamu“.
>
Trvá zadavatel ve světle výše uvedeného i nadále na uvedených požadavcích na
reference pro Zástupce vedoucího realizačního teamu?
>
Bude zadavatel ve vztahu k uvedenému kritériu technické kvalifikace v daném případě
akceptovat i reference takové osoby, která nepůsobila na pozici „Zástupce vedoucího
realizačního teamu“ ale např. přímo jako „Vedoucí realizačního teamu“?
Odpověď na otázky I. 4 a 5:
Zadavatel uvádí v zadávacích podmínkách kvalifikaci s minimální úrovní, aby získal garanci, že
osoby na těchto pozicích mají již zkušenosti z řízení podobných zakázek. Pokud je na pozici
zástupce vedoucího realizačního týmu osoba, která již vykonávala přímo funkci vedoucího, bude
zadavatelem akceptována.
Otázka:
II. Dále žádáme zadavatele o vyjasnění způsobu hodnocení nabídek. Jednotlivým celkovým cenám
za jednotlivé pod-části (zvlášť za vnitřní úklid, za venkovní údržbu v letním období a zvlášť za
venkovní údržbu v zimním období) jednotlivých části Zakázky má být ve fázi hodnocení přidělována
váha v poměru 58:30:12.
Upozorňujeme, že podle aktuální rozhodovací praxe ÚOHS platí, že hodnocení nabídek
podle nejnižší nabídkové ceny se stanovením vah dílčím složkám nabídkové ceny a jejich
celkovým přepočtem nemusí ve výsledku vést k výběru nabídky s nejnižší nabídkovou cenou,
což by pochopitelně vedlo k výsledku, který je v rozporu se zákonem.
 Trvá zadavatel ve světle výše uvedeného i nadále na stanovení vah jednotlivým částem
nabídkové ceny uchazečů?
Odpověď na otázku II:
Zadavatel stanovil jako hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky jak je uvedeno v čl. 9
zadávacích podmínek (dál jen „ZP“). Hodnotící kritérium 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 nucen tuto službu zajistit vlastními silami.

Otázka:
III. Zadavatel vyloučil v rámci bodu 14 zadávací dokumentace možnosti poddodávky na všechny
činnosti v rámci vnitřních úklidů.
Dle našeho názoru se jedná o nedůvodně omezení možnosti poddodávek zadavatelem, který tak
postupoval v rozporu se zákonem. Zadavatel totiž smí dle ustanovení § 105 odst. 2 zákona
o zadávání veřejných zakázek omezit možnost plnění zakázky poddodavatelem pouze
u jednotlivých významných činností.
Ze smyslu a účelu předmětného ustanovení zákona je zřejmé, že možnost omezování poddodávek
zadavatelem by měla být vykládána restriktivně, tedy tak, aby omezení možnosti poddodávek
bylo reálně co nejmenší. Zadavatel tedy nesmí bez dalšího vztáhnout omezení poddodávek na
celou ucelenou část předmětu zakázky-tj. ani na úklidy vnitřních prostor jako na celek; mohl by
tak učinit pouze ve vztahu k některým vybraným činnostem vykonávaným v rámci vnitřního
úklidu.
> Trvá zadavatel ve světle výše uvedeného i nadále na omezení poddodávek ve vztahu ke všem
službám v rámci vnitřního úklidu?
Odpověď na otázku III:
Úklidové služby prováděné v prostorech MO jsou vzhledem k současné bezpečnostní situaci pro
zadavatele velmi důležité. U mnoha areálů dochází ke schvalování osob vstupujících do objektů,
proto zadavatel z důvodu potřeby zajištění těchto služeb požaduje, aby šlo o kmenové zaměstnance
společnosti, a tímto opatřením se snaží zabránit velké fluktuaci a riziku nezabezpečení služby.
V rámci této služby je možné, že v průběhu plnění dojde ke zvýšení stupně bezpečnosti a tím
i zpřísnění kontrol osob vstupujících do areálů.
Otázka:
IV. Nad rámec výše uvedeného upozorňujeme, že zadavatel v rámci svých odpovědí na žádosti
o vysvětlení zadávací dokumentace několikrát podstatně změnil zadávací podmínky, především pak
změnil hodnoty v tabulkách, které tvoří modelový a závazný vzorec pro stanovení nabídkové ceny
jednotlivých dodavatelů.
Upozorňujeme zadavatele, že dle judikatury ÚOHS se jedná o takové změny, které můžou
rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Zadavatel by tak měl i dodatečně
prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ tak, aby tato
činila nejméně celou původní délku lhůty pro podání nabídek.
Odpověď na otázku IV:
Zadavatel si je vědom, že ve svých vysvětleních měnil pouze číselné hodnoty u několika tabulek,
ale nezměnil podstatně zadávací podmínky, kterými může dojít k rozšíření okruhu možných
účastníků zadávacího řízení.
Otázka:
V. Obecně pro všechny části: V zadávací dokumentaci je v čl. 4.3.d) Technická kvalifikace
uchazečů v bodě 3.2.3. uveden požadavek zadavatele, aby dodavatel jako přílohu přehledů předložil
kopie dokladů o vlastnictví resp. kopie technických průkazů (nevydává-li se, pak doklady

o vlastnictví), přičemž z dokumentů předkládaných dodavatelem v souladu s tímto odstavcem tedy
musí vyplývat:
a) vlastnické právo dodavatele k příslušným nástrojům či pomůckám, provozním a technickým
zařízením nebo
b) vymahatelný závazek (smluvní, tj. nikoli na základě jednostranného prohlášení) jiného
vlastníka umožnit dodavateli používat k příslušné nástroje či pomůcky, provozní
a technická zařízení pro plnění této veřejné zakázky.
Není jednoznačně stanoveno, jaké dokumenty (doklady o vlastnictví) má dodavatel
předložit. Podle názoru uchazeče k prokázání splnění technické kvalifikace podle výše
uvedeného bodu lze předložit soupis majetku uchazeče, vygenerovaný informačním
a účetním systémem uchazeče, ze kterého je zřejmé, že konkrétní stroje, nástroje a pomůcky
byly po pořízení řádně zaevidovány a dosud nebyly vyřazeny, tudíž jsou ve vlastnictví
uchazeče. Takto evidovaný majetek zároveň podléhá pravidelné inventarizaci majetku
a podléhá v případě povinnosti i auditu.
Dotaz: Uzná zadavatel technickou kvalifikaci uchazeče (doklad o vlastnictví) za splněnou,
pokud uchazeč předloží soupis majetku z jeho informačního a účetního systému?
Odpověď na otázku V:
Zadavatel vyžaduje doložení vlastnictví a v článku 4.3, písm. d), bod 3.2.3. uvádí demonstrativní
výčet prokázání vlastnictví. Soupis majetku ve vlastnictví dodavatele lze považovat za doklad
o vlastnictví.
Otázka:
VI. Obecně pro všechny části: V příloze č. 5 SLA je v čl. „Vnější úklid“ uvedeno: „odklízení
spadlých větví včetně odvozu a likvidace tohoto odpadu dle platného zákona včetně vysypávání
odpadkových košů v areálech“.
Vzniká nejasnost, co zadavatel požaduje v rámci služby „Vysypání venkovních košů na
odpadky“. Není jednoznačně stanoveno, co uchazeč následně provádí s vysypaným odpadem
z odpadkových košů, jehož není původcem.
Dotaz: Jedná se o vysypávání a převoz vysypaného odpadu na sběrné místo k následnému
odvozu a likvidaci odpadu, což zajišťuje jiný smluvní partner zadavatele? Nebo se jedná
o vysypávání odpadkových košů včetně odvozu a likvidace směsného odpadu v něm
ohozeného?
Odpověď na otázku VI:
Zadavatel požaduje vysypání odpadkových košů a nechává na dodavateli, aby si zvolil pro něj
nejlepší způsob likvidace.

Otázka:
VII. Obecně pro všechny části: V příloze č.5 SLA je v čl. „VNITŘNÍ ÚKLID - Popis činnosti“
uvedeno: „Úklid vnitřních prostor řeší základní hygienická opatření v užívání stavebních objektů
s předpokladem pravidelného úklidu těchto prostor v návaznosti na způsob a četnost užívání.“.
Při prohlídce místa plnění bylo uvedeno, že v současné době v některých objektech pravidelný
úklid externím partnerem neprobíhá, je zajištěn vlastními silami zadavatele ve zcela
nedostatečném rozsahu. Uchazeč předpokládá, že při zahájení plnění služby budou takové
prostory silně znečištěny, ovšem při stanovení nákladů na službu vnitřního úklidu zohledňuje
„běžný“ úklid podle SLA, nikoliv hloubkové odmytí po dlouhodobém nedostatečném úklidu.
Dotaz: Jak bude provedeno zahájení úklidu v objektech, ve kterých prokazatelně nebyl
dlouhodobě prováděn úklid podle harmonogramu v SLA, který uchazeč řádně ocenil?
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat případný generální úklid před zahájením pravidelného
úklidu?
Odpověď na otázku VII:
Zadavatel není schopen určit o jaký areál se jedná. Obecně platí, že způsob úklidů vlastními silami
je jen dočasný, než se při nenadálém výpadku podaří zajistit úklid jiným způsobem, a to
v co nejkratší době. Úklid by měl být do 31.12.2017 řádně zabezpečen a zadavatel nepředpokládá,
že tato situace nastane.
Otázka:
VIII. Prosím o upřesnění: Vnější úklid: SLA - Rozdělení ploch dle důležitosti, Kategorie E letištní plochy, řešeny interním předpisem ( str.16 ) Prosím o poskytnutí interního předpisu,
podle kterého mají být výše uvedené plochy řešeny.
Odpověď na otázku VIII:
K sekání letištních ploch zadavatel uvádí: jedná se o sečení travního porostu jako u jiných
kategorií. Výčet dní, kdy je možné provádět údržbu porostu je stanovován interním předpisem
s návazností na letový provoz v daném období. Dodavatel bude vždy dostatečně dopředu seznámen
s možnými termíny údržby porostů na letišti. S ohledem na zde uvedené skutečnosti není možné
uvést termíny sečení apod. do přílohy zadávacích podmínek.
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Malý, tel. +420 973 214 667, fax +420 973 216 177.
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