VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:

Komplexní úklidové služby pro NEMJI

Zadávací řízení:

Nadlimitní veřejná zakázka, otevřené řízení

Evidenční číslo zakázky:

O-2018-8

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2018-031283

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Zastoupena:

MUDr. Lukášem Velevem, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ: 0090638

DIČ: CZ00090638

Bankovní spojení:

18736–681/0100, KB, a.s.

e-mail:

sekretariat@nemji.cz

tel:

567 157 540

fax:

567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám výše uvedené zakázky.
Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným
způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1
V příloze č. 5 ZD je uvedena doba potřebné stálé služby. Není uveden počet pracovníků. Postačuje
jeden?
Odpověď zadavatele:
Stálá služba zajišťuje pravidelný úklid dle stanovených četností příslušného oddělní, mezioperační
úklidy, mytí oken, žaluzií, úklid ve zvýšeném hygienicko – epidemiologickém režimu a další úklid dle
potřeby.
Počet pracovníků určuje úklidová firma, ve směně musí být minimálně jeden pracovník.

Dotaz č. 2
V příloze č. 5 ZD je uvedeno, že mléčná kuchyňka je zabezpečena stálou službou o víkendech a svátcích.
V rozpisu přílohy č. 4 ZD je uvedeno, že se denně má provádět výtěr podlah apod. Můžete upřesnit co
platí?
Odpověď zadavatele:
V mléčné kuchyňce je zadávací dokumentací požadován pravidelný úklid, který je prováděn 7x týdně
Po – Ne, tzn. že není zabezpečen stálou službou. Jsou specifikovány úklidové činnosti pro každodenní
úklid a činnosti prováděné jednou týdně (viz Příloha č. 4).
Mytí lahviček, misek a dudlíků pro kojence a svoz lahviček z novorozeneckého a dětského oddělení do
mléčné kuchyňky provádí pracovnice úklidové firmy pouze o víkendech a svátcích – je to činnost navíc,
nad požadavky pravidelného úklidu, proto navýšení o 1 hodinu. Fakturace této činnosti se řídí počtem
víkendů a svátků v měsíci. V pracovní dny tyto práce provádí pracovnice dětského oddělení (viz Příloha
č. 5).

Dotaz č. 3
V příloze č. 4 ZD je uvedeno, že na operačních sálech se provádí úklid po každém výkonu. V příloze č. 5
ZD je u porodních a očních sálů uvedena četnost 7x týdně popř. 5x týdně. Co platí?

2

Odpověď zadavatele:
Platí pravidelná četnost 7x týdně, popř. 5x týdně. Úklid po každém výkonu je v těchto prostorách
součástí pravidelného úklidu. Mimořádný úklid mezi operačními výkony nad rámec pravidelného
úklidu bude hrazen jako vícepráce.

Dotaz č. 4
Je možno v areálu nemocnice umístit pračky na praní mopů? Pokud ano, jaká je úhrada nákladů a
nájmu?
Odpověď zadavatele:
V areálu nemocnice je vyhrazený samostatný prostor pro umístění praček na praní mopů. Nájemné
těchto prostor je pro poskytovatele úklidových služeb zdarma, stejně jako potřebné energie (voda,
elektřina).

Dotaz č. 5
Jsou pytle na odpad součástí dodávky nebo je dodává objednatel? Pokud jsou součástí dodávky
prosíme o upřesnění skladby a počtu.
Odpověď zadavatele:
Pytle a sáčky na odpad jsou součástí dodávky. Počty si určuje dodavatel, pytle musí být zajištěny
v dostatečném množství.
Skladba odpovídá interní směrnici nakládání s odpady:
Červená barva – Nebezpečné odpady ke spálení ze zdravotní činnosti
Černá barva – Patologicko-anatomické odpady
Modrá barva – Komunální odpad
Transparentní/čiré – Plasty a ostatní odpady
Sáčky do košů červené na nebezpečné odpady, na ostatní odpady sáčky jiných barev.
Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne
Digitálně
podepsáno
Jméno: MUDr.
Lukáš Velev
Datum:
05.10.2018
11:26:44
……………………………………………………………………………..

MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
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