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V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) tímto uveřejňuje na profilu
zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení
požádal.
Znění žádosti o vysvětlení č. 1:
Chtěl bych se u Vás jen ujistit jestli je celková cena za obě části 384 000 000Kč bez DPH počítána za 1 rok?

Znění poskytnutého vysvětlení č. 1:
Uvedená hodnota 384 000 000Kč bez DPH je počítána dohromady za obě části ovšem společně celkem za 4 roky
trvání smlouvy.

Znění žádosti o vysvětlení č. 2:
Dále bych se chtěl zeptat kdy by byla možná doporučená prohlídka místa?
Znění poskytnutého vysvětlení č. 2:
Vzhledem k běžící lhůtě pro podání žádostí o účast nyní nelze přesně stanovit termín prohlídky místa plnění. Ten bude
oznámen v souladu se zadávací dokumentací, a to v rámci výzvy k podání předběžných nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení č. 3:
V technické kvalifikaci uvádí zadavatel požadavek na:
1. alespoň 2 zakázky na mytí skleněných fasád o rozloze min. 25 tis.m2.
Žádáme o objasnění, zda se požaduje, aby každá měla rozlohu 25 tis.m2 či obě dohromady?

Znění poskytnutého vysvětlení č. 3:
Zadavatel požaduje předložení alespoň 2 zakázek splňujících vždy samostatně podmínku minimální rozlohy 25tis m2.
Zadavatel uvedl požadavek na alespoň 2 zakázky na mytí skleněných fasád o rozloze minimálně 25 000 m2, z kontextu
vyplývá, že se jedná o požadavek 25 000 m2 na každou zakázku samostatně. Tam kde zadavatel požadoval prokázání
souhrnné rozlohy je to uvedeno výslovně (například pod písm. a) kde je uveden požadavek na alespoň 3 zakázky na
úklid veřejně přístupných vnitřních prostor souhrnně o rozloze minimálně 20 000 m2)
Znění žádosti o vysvětlení č. 4:
V technické kvalifikaci uvádí zadavatel požadavek na:
2. alespoň 2 zakázky na úklid dílenských prostor a technologických místností o rozloze min. 10 tis.m2.
Žádáme o objasnění, zda se požaduje, aby každá měla rozlohu 10 tis.m2 či obě dohromady?
Znění poskytnutého vysvětlení č. 4:
Zadavatel požaduje předložení alespoň 2 zakázek splňujících vždy samostatně podmínku minimální rozlohy 10tis m2.
Zadavatel uvedl požadavek na alespoň 2 zakázky na úklid dílenských prostor a technologických místností (místnost,
kde se nachází dílny, sklady, výrobní provozy technologické zařízení pro chod budovy např. rozvodny, strojovna
vzduchotechniky, strojovna výtahu, datové sítě apod.) o rozloze minimálně 10 000 m2, z kontextu vyplývá, že se jedná
o požadavek 10 000 m2 na každou zakázku samostatně. Tam kde zadavatel požadoval prokázání souhrnné rozlohy
je to uvedeno výslovně (například pod písm. a) kde je uveden požadavek na alespoň 3 zakázky na úklid veřejně
přístupných vnitřních prostor souhrnně o rozloze minimálně 20 000 m2)

Zadavatel výše uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek neprovedl změnu a/nebo doplnění zadávacích
podmínek, jejichž povaha by vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek.
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