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VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Rámcová smlouva na
zajištění úklidových služeb ČZU“
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
8.4 technické kvalifikační předpoklady - Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona: Dodavatel předloží seznam
významných služeb za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad,
pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 významnou službu spočívající v poskytování
úklidových služeb pro obdobné prostory o min. velikosti 8000 m2 v rámci jednoho provozu, přičemž
tato významná služba trvala minimálně po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obdobným
prostorem se pro účely splnění požadavku zadavatele požadují prostory, jejichž součástí byly mimo jiné
i laboratoře o celkové rozloze nejméně 1000 m2
Ujasněte prosím, jestli obě podmínky technické kvalifikace pro obdobné prostory (8.000 m2 a mimo
jiné nejm. 1000 m2 laboratoří) musí platit současně, že tedy v rámci jedné zakázky platí rozloha nejm.
8000 m2 a z toho nejm. 1000m2 laboratoří, nebo můžeme prokázat techn. kvalifikaci dvěma
zakázkami, které splňují toto zadání - jedna nejm. 8000m2 a jiná nejm. 1000m2 laboratoří?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Jak vyplývá z citovaného požadavku uvedeného v zadávací dokumentaci, musí se jednat o službu
spočívající v poskytování služeb pro obdobné prostory o min. velikosti 8000 m2. Přičemž za obdobné
prostory jsou považovány prostory, jejichž součástí jsou i laboratoře o rozloze nejméně 1000 m2. Již ze
zadání je tedy jednoznačně zřejmé, že obě podmínky (tzn. min. 8000 m2 a min. 1000 m2 laboratoří)
musí být splněny v rámci 1 služby.
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