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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 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 085165968.
Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Žádám Vás o zodpovězení dotazu:
Dotaz č.1: Obecně pro všechny části: Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je u odpovědi na
dotaz č.8 uvedeno, že „Správně tedy je, že se výměry s číslicí 1 za m² nezapočítávají“.
Dotaz: Platí uvedená věta, tedy že se výměry s číslicí 1 za m² nezapočítávají do celkové
nabídkové ceny uchazeče, i pro jiné měrné jednotky, např. ks (geigery), bm, m3?
Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel v zadávacích podmínkách uvedl: „Celková nabídková cena v Kč za předmět VZ dle
tohoto bodu bude tvořena součtem ocenění jednotlivých položek ve Výkazu výměr. Položkami
cenové kalkulace se rozumí jednotková cena a výměra. Předpokládaná četnost (venkovní údržba)
u výměr s číslicí 1 za m2 je pouze informativní pro stanovení jednotkové ceny, ale do výpočtu
nabídkové ceny se nezapočítává“. V uvedeném článku nejsou uvedeny mimo m2, další měrné
jednotky (m, bm, m³), protože m2, byly uvedeny jen jako příklad. Dále zůstává, že tyto položky
výměr s číslicí 1, ať již je měrná jednotka jakákoli (m, m2, bm, m³), je pouze informativní
pro stanovení jednotkové ceny, ale do výpočtu nabídkové ceny se nezapočítává.
Dotaz č.2: Obecně pro všechny části: V příloze 2i) cenová nabídka vnější údržba PS 0529 (Část 5
Východní Čechy), v listu 05-32-02, v buňce D21 není uvedená max. četnost. Při řádně

oceněné ceně za měrnou jednotku bude „cena za rok celkem bez DPH“ dle
matematických pravidel rovna 0,00 Kč.
Dotaz: Jak má uchazeč ocenit takovou položku, kde není uvedená četnost? Žádám
zadavatele, aby provedl kontrolu všech poskytnutých podkladů!
Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel po upozornění doplňuje v části 5 – Východní Čechy, přílohu 2i) PS 0529, areál CE 0532-02, vyplnil v buňce D21 prázdné políčko max. četnost hodnotou 5x.
Dotaz č.3: Obecně pro všechny části: V příloze č.5 SLA je v čl. „Údržba zeleně – bod - Ošetření
travnatých ploch - Letištní travnaté plochy“ uvedeno: „Detailní specifikaci určuje
interní předpis „Směrnice letištního zabezpečení“, který stanovuje kvalitativní
požadavky na údržbu letištních ploch včetně údržby letištní travnaté plochy.
Dotaz: Žádám zadavatele o poskytnutí takových směrnic pro všechna letiště (Čáslav,
Pardubice, Kbely, Prostějov, aj.)!
Dotaz: Pokud zadavatel příslušné dokumenty nepředloží, žádám jej o jednoznačné
definování kvality požadovaného hnojení (kolik kg/ha, jaký typ hnojiva, atp.)!
Dotaz: Pokud zadavatel příslušné dokumenty nepředloží, žádám jej o jednoznačné
definování kvality požadovaného chemického ošetření (jaký typ herbicidů, atp.)!
Dotaz: Pokud zadavatel příslušné dokumenty nepředloží, žádám jej o jednoznačné
definování kvality požadovaného přísevu (kolik kg/ha, jaký typ travního semene, atp.),!
Odpověď na dotaz č. 3:
Pro zadavatele je Kategorie „E“ letištní plochy specifická. Pokud je služba požadována jsou
požadavky uvedeny v upřesnění kategorie „E“. Tyto požadavky vychází z materiálů letištního
zabezpečení. Vzhledem k bezpečnosti jsou tyto požadavky uvedeny v upřesnění jako výběr
požadavků z interního materiálu. Celá směrnice obsahuje i interní a bezpečnostní pokyny. Zadavatel
nemůže tento dokument zveřejnit. V dokumentech letištního zabezpečení se neuvádí druhy
požadovaných hnojiv nebo osiv, ale četnost požadavku. V případě osiva jde o osivo vhodné pro
letištní plochy
Dotaz č.4: Pro část 5 Východní Čechy: V příloze č. 4.2 Upřesněni podmínek realizace zakázky PS
0112 je v bodě CE 01-06-17 3) Údržba zeleně uveden požadavek zadavatele, aby Sečení
travnatých ploch v rovině a do sklonu 1:5 kategorie E: obsahovalo:
5x sečení travnatých ploch letiště (včetně ručního sečení);
2x chemické ošetření travnatých ploch
2x přísev travních letištních ploch osivem (letištní travní směs);
2x hnojení travnatých ploch.
Služby chemické ošetření travnatých ploch, přísev travních letištních ploch, resp.
hnojení travnatých ploch podle názoru uchazeče zahrnuje podle SLA jiná položka –
„Ošetření travnatých ploch“ (Tento názor uchazeče podporuje i soubor „2i) cenová
nabídka vnější údržba PS 0529“, kde jsou služby: seč kategorie E a Ošetření travnatých
ploch jednoznačně odděleny)
Dotaz: Jak má uchazeč ocenit v souboru 2a) cenová nabídka vnější údržba PS 0112
položku „Sečení travnatých ploch v rovině a do sklonu 1:5 kategorie E“, která podle

upřesnění v příloze 4 zjevně zahrnuje služby spadající do položky „Ošetření travnatých
ploch“, tedy v jiné četnosti?
Odpověď na dotaz č. 4:
Požadavek na uvedené činnosti je relevantní a vychází z interních předpisů a letištní ploše.
U ostatních ploch je činnost oddělena v rámci SLA, ale u kategorie „E“ se v SLA uvádí, že se bude
provádět podle interních předpisů. Pokud by tyto požadavky byly odděleny, byla by možná pouze
četnost dle SLA a nikoliv podle interních materiálů letišť. Uvedené činnosti na ploše jsou uvedené
jako kategorie „E“ a jsou požadovány dle výše uvedeného (Vždy upřesněno v příloze 4.2.,
konkrétně pro PS 0112 „Upřesnění podmínek realizace zakázky“). Tedy kategorie mají pevně
stanovenou četnost a řídí se četností uvedenou v SLA. Pouze kategorie „E“ se řídí požadavky na
letištní plochu v místě. Proto jsou sečení, ošetření, osev atd. zahrnuty jako upřesnění kategorie „E“.
Aby to nebylo tak jednoduché, každá letištní plocha je jiná a má jiná specifika.
Uchazeč tedy musí činnosti uvedené v příloze 4.2 „Upřesnění podmínek zakázky“ vždy započítat
do nákladů na jednotkovou cenu.
Dotaz č. 5: Je možné před odevzdáním nabídky složit jistotu na účet a následně v průběhu
výběrového řízení ji nahradit bankovní garancí?
Odpověď na dotaz č. 5:
Zadavatel uvedl požadavek na poskytnutí jistoty v „čl. 13 zadávacích podmínek“ požadavek, který
je v souladu s § 41 zákona a zadavatel na něm trvá. Ustanovení § 41 odst. 3 zákona stanoví formu
jistoty a ustanovení § 41 odst. 4 stanoví způsob prokázaní poskytnutí jistoty v nabídce. Pokud
účastník zadávacího řízení poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele nelze po
uplynutí lhůty pro podání nabídky měnit formu jistoty. Změna formy jistoty po lhůtě pro podání
nabídek by byla v rozporu s ustanovením § 41 odst. 3 a 4 zákona, neboť by nastal rozpor mezi
formou jistoty a způsobem jejího prokázání v nabídce a nabídku po skončení lhůty pro podání
nabídek nelze měnit.
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Malý, tel. +420 973 214 667, fax +420 973 216 177.
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