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Vysvětlení zadávací dokumentace č.3
„Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov“
Vážení dodavatelé,
z pověření zadavatele, Městské části Praha – Šeberov, se sídlem: K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 –
Šeberov, zastoupené Ing. Petrou Venturovou – starostkou městské části, Vám v souladu s § 98
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zasíláme
vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, ktera byla vyhlášena zadavatelem
formou otevřeného řízení zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 27.12.2017 pod
evidenčním číslem VZ Z2017-036448.
Dotaz č. 1:
V ceníku, bod 1.3.7. není uveden počet uličních vpustí, které chce MČ vyčistit, položku tak nelze
nacenit. Prosíme o dodání počtu vpustí.
Odpověď:
Počet vpustí je 30 ks.
Dotaz č. 2:
U položky 1.4 údržba dětských hřišť jsou dohromady uvedeny položky doplnění písku, výměna písku,
desinfekce a běžná údržba probíhající 1 x za 2 měsíce (odstranění exkrementů, ostrých předmětů,
urovnání dopadových ploch). Protože nevíme, jaká je skutečná plocha pískovišť, nacenění musí
počítat s tím, že se písek bude 1x ročně měnit na celé ploše hřišť, což je 2973 m2. To celé nacenění
výrazně zkresluje. Doporučujeme tedy zadavateli rozdělit zvlášť běžnou údržbu a zvlášť výměnu písku
včetně desinfekce a doplnění pro větší přehlednost cen.
Odpověď:
Výměna písku a doplnění bude prováděno 1x ročně na pískovištích, která jsou na 3 hřiších, každé
pískoviště má plochu 9 m2, celkem tedy je plocha pískovišť 27 m2. Běžná údržba dětských hřišť
probíhající 2x měsíčně bude provedena na celé ploše hřišť tedy na 2 973 m2.
Dotaz č. 3:
U položky 2.2. Pokácení stromů nad průměr kmene 20 cm doporučujeme uvést další rozlišení, neboť
cena se diametrálně liší a od průměru nad 40 cm výrazně stoupá. Žádáme tedy zadavatele o bližší
členění této položky, pokud připadá v úvahu situace, že by byly káceny stromy v průměru větším než
30 cm.
Odpověď:
Zadavatel s ohledem na délku trvání smlouvy v současnosti neví a ani nemůže vědět, jaký průměr
budou stromy mít, tzn. zdali připadne v úvahu situace, že bude potřeba kácet stromy s průměrem
kmene větším než 30 cm. Dodavatel položku ocení dle vlastního uvážení.
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Dotaz č. 4:
Dále nepovažujeme za šťastné míchat položku zimní pohotovost (domácí pohotovost) a dispečerskou
práci – čili monitoring sněhu. Hodinová sazba dispečera je podstatně vyšší než placená domácí
pohotovost zaměstnanců zimní údržby. Žádáme tedy zadavatele o rozdělení na dvě položky a to zimní
pohotovost a monitoring sněhu.
Odpověď:
Zadavatel nepožaduje v Cenovém formuláři uvedení jednotkových cen za každou činnost zvlášť,
pouze požaduje uvedení paušální ceny a cen dalších činností nad rámec paušální ceny. V Cenovém
formuláři jsou pole určená k doplnění podbarvena modře. Z tohoto důvodu zadavatel nepovažuje za
nutné výše zmiňovanou položku dělit. Dodavatel si pro účely kalkulace ceny samozřejmě položku
rozdělit může, pokud to uzná za vhodné.
Dotaz č. 5:
U zdravotního řezu je vhodné specifikovat jednotlivé položky zvlášť a to na položky: odstraňování
výmladků, redukce větví zasahujících do budov…..
Odpověď:
Zadavatel považuje další podrobnější specifikování jednotlivých položek v Cenovém formuláři za
nadbytečné. Opět zde zadavatel upřesňuje, že v Cenovém formuláři nepožaduje uvádění
jednotkových cen jednotlivých činností, ale pouze paušální cenu a ceny činností nad rámec paušálu,
v Cenovém formuláři jsou pole určená k doplnění podbarvena modře.

Toto vysvětlení je zveřejněno v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele.
S pozdravem
Petra Pýchová, DiS.
projektový manažer
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