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Vysvětlení zadávací dokumentace č.1
„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:
Chtěli jsme se zeptat, zda zadavatel poskytne výměru ploch či pasport zeleně a komunikací pro
vyčíslení celkových nákladů za celoroční údržbu MČ. Bez znalosti těchto údajů je cenotvorba značně
obtížná.
Odpověď:
Zadavatel nemá k dispozici zpracovaný pasport zeleně a komunikací, z tohoto důvodu nelze
poskytnou přesné výměry ploch. Rozsah udržovaných ploch zeleně a komunikací je uveden
v přílohách návrhu smlouvy o celoroční údržbě, která byla včetně všech jejích příloh uveřejněna na
profilu zadavatele jako Část 3 zadávací dokumentace. Zadavatel ponechává zpracování nabídkové
ceny za celoroční údržbu zcela na uvážení a zkušenostech každého dodavatele. S ohledem na volnou
přístupnost všech lokalit, na kterých bude celoroční údržba prováděna, si dodavatelé mohou místa
prohlédnout a provést měření sami, pokud tak uznají za vhodné.
Toto vysvětlení je zveřejněno v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele.
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