VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
Název veřejné zakázky:

Zabezpečení úklidových prací v budovách
Městského úřadu Šternberk a Městské policie
Šternberk

Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:

Město Šternberk
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
002 99 529

Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

Veřejná zakázka na služby
Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.

DOTAZ 1
Prosím o doplnění rozměrů žaluzií k mytí v četnosti 2x ročně u všech objektů.

ODPOVĚĎ 1
Objekt Horní náměstí 16
68x 80 x 130 cm
68x 95 x 50 cm
11x 120 x 250 cm
Objekt ČSA 30
2x
100 x 64 cm
10x 128 x 46 cm
6x
122 x 42 cm
6x
57 x 42 cm

DOTAZ 2
Prosím o doplnění počtů lednic k čištění a dezinfekci v četnosti 2x ročně u všech objektů.

ODPOVĚĎ 2
20 lednic (5 nízkých, 15 vysokých) a 12 mikrovlnek.

DOTAZ 3
Prosím o doplnění počtů dveří ke kompletnímu mytí včetně zárubní v četnosti 1x měsíčně u
všech objektů.

ODPOVĚĎ 3
Objekt Opavská 1
80 dveří
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Objekt Horní náměstí 9
15 dveří
ČSA 30
47 dveří
Radniční 18
15 dveří

DOTAZ 4
Prosím o doplnění rozměrů dveří včetně skleněných požárních dveří k mytí v četnosti 2x
týdně (úterý a čtvrtek) u objektů, kde nejsou uvedeny.

ODPOVĚĎ 4
Pouze v objektu Opavská 1
Požární dveře skleněné se světlíkem:
9x dveře 217 x 230 cm; 7x světlík 220 x 230 cm; 2x světlík 240 x 100 cm
Požární dveře skleněné bez světlíku:
1x 182 x 210 cm
Dveře se sklem:
1x 182 x 210 cm

DOTAZ 5
U objektu Opavská 1 je požadováno 1x ročně mytí venkovního skleněného zastřešení
vchodu, prosím o doplnění rozměrů přístřešku a uvedení zda bude k mytí potřebná výšková
technika ze strany dodavatele.

ODPOVĚĎ 5
Skleněná plocha není pochozí. Přístřešek je ve výšce 5,2 m. Rozměry přístřešku 330 x 320
cm. Způsob zajištění mytí je na dodavateli. S ohledem na bezpečnost práce se však jeví
využití výškové techniky jako nejvhodnější řešení.

DOTAZ 6
U objektu Opavská 1 je požadováno 1x měsíčně vysávání prachu v kotelně, prosím o
vysvětlení zda je plocha kotelny uvedena jako součást ploch 1.PP a upřesnění plochy
kotelny neboť u ostatních ploch suterénu je požadována četnost 1x za kalendářní čtvrtletí.

ODPOVĚĎ 6
Plocha kotelny 530 x 840 cm, je součástí ploch 1. PP.
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DOTAZ 7
U objektu Opavská 1 je uvedeno – okna jednoduchá zasklená dvojskem i kastlová. V
rozměrech není uvedeno, která okna jsou jednoduchá a která okna jsou kastlová. Prosím o
upřesnění.

ODPOVĚĎ 7
Okna jednoduchá zasklená dvojsklem: 71
Okna kastlová: 35 (rozměr jen 120 x 240 cm)

DOTAZ 8
Dle přílohy č. 1 smlouvy je požadováno v četnosti 1x za kalendářní čtvrtletí také mytí oken v
suterénu. Ve výměrách oken jsme tuto položku nenalezli. Prosím o upřesnění která okna a
u kterých objektů se budou mýt v četnosti 1x za kalendářní čtvrtletí, včetně uvedení jejich
rozměrů.

ODPOVĚĎ 8
Objekt Opavská 1
8x
okno 88 x 70 cm
13x okno 88 x 50 cm
Objekt Horní náměstí 16
6x
okno 100 x 108 cm

DOTAZ 9
Dle přílohy č. 1 smlouvy je u areálu střelnice požadován úklid společenské místnosti a WC ,
není však uvedena četnost ani plocha, pokud jsou tyto prostory součástí plochy 56,37 m2,
prosím o upřesnění plochy společenské místnosti a plochy WC v areálu střelnice včetně
uvedení jak často bude úklid probíhat.

ODPOVĚĎ 9
Součástí společenské místnosti je i kuchyňka a chodba, jejíchž úklid je rovněž součástí
předmětu veřejné zakázky. Úklid střelnice se pak provádí dle potřeby, maximálně však 4x
za rok. Upřesnění plochy je následující:
2x WC - celková plocha 6m2. Kuchyňka - 6m2. Společenská místnost - 39m2. Chodba 6m2. Dveře - 7ks. Okna - 4ks.

DOTAZ 10
V příloze č. 1 smlouvy je u objektu Radniční 18 uvedeno – okna dřevěná jednoduchá
zasklená dvojsklem, trojsklem, výkladce – viz příloha č. 2. Ve specifických potřebách je u
tohoto objektu uvedeno mytí oken z obou stran, včetně rámů a prostorů mezi okny(kastlová
okna). Jelikož u kastlových oken se myjí 4 strany a z přílohy č. 2 není patrné, zda jsou
všechna okna kastlová nebo jen některá, prosím o upřesnění.

ODPOVĚĎ 10
V objektu Radniční 18 jsou okna tzv. šroubovací (po rozšroubování se umývají jednotlivá
skla a prostor mezi nimi), nejedná se o okna kastlová.
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DOTAZ 11
V příloze č. 1 smlouvy je u objektu Radniční 18 uvedeno – okna dřevěná jednoduchá
zasklená dvojsklem, trojsklem, výkladce – viz příloha č. 2. Ve specifických potřebách je u
tohoto objektu uvedeno mytí oken z obou stran, včetně rámů a prostorů mezi okny(kastlová
okna). Jelikož u kastlových oken se myjí 4 strany a z přílohy č. 2 není patrné, zda jsou
všechna okna kastlová nebo jen některá, prosím o upřesnění.

ODPOVĚĎ 11
Objekt ČSA 30
72 svítidel
Objekt Horní náměstí 9
49 svítidel
Objekt Horní náměstí 16
176 svítidel
Objekt Opavská 1
219 svítidel

INFORMACE
Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 2
pracovní dny. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje v dokumentu „Výzva
k podání nabídky“ znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“, kde se původní znění
tohoto článku ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným
zněním následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 8. 2021 v 10.00 hod.

Pavel
Mitáš
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Digitálně podepsal
Pavel Mitáš
Datum: 2021.08.18
11:34:15 +02'00'

