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Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99
zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či
doplnění zadávací dokumentace.
Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.
Číslo
položky

Znění dotazu/Znění dodatečné informace

1.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručena dne 27. 8. 2020)
Dotazy se vztahují k části VZ 149308 Znojmo:
Dotaz 1.1:
Bylo by možné blíže popsat CK Pěstební činnosti 21010 Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně
+ mech? Ani z vysvětlení v příloze Z2 - 21010 ošetřování porostů rychle rostoucích dřevin – nelze
dostatečně spolehlivě určit technologii a pracnost požadovaného výkonu.
Dotaz 1.2:
Prosíme o upřesnění specifikace CK Pěstební činnosti 22 010 Oplocenky z nov. mat.-drátěnéDrátěná 160/3. Vysvětlení v příloze Z2 je poněkud nejasné (zřejmě nějaký technický problém):
Pletivo výška 160 cm, min. počet vodorovných drátů min. 21, vzdálenost mezi svislými dráty
max. 15 cm, vzdálenost mezi vodorovnými dráty ve spodní části 5 cm (min. do výšky 60 cm) ochrana proti zvěři srnčí a zaječí; umístění ráhna podle rozhodnutí pověřené osoby (min. 5 x 3
cm, po dohodě je možné u 30 % ráhna nahradit dvěma kolíky do každého pole) současně
uprostřed pole umístit kolík a pletivo k němu připevnit hřebíkem, (tloušťka kolíku 7 - 10 cm,
zatlučen v zemi min. 40 cm, případně hřebíkem přitlučen k vodorovnému ráhnu), minimální

tloušťka nosných kůlů v místě styku se zemí bude 10 cm, nosné kůly z borového dřeva pouze do
5 % z projektovaného ročního objemu a v místě styku se zemí budou mít tloušťku minimálně 13
cm, nosné kůly vyjma kolíky do každého pole) současně uprostřed pole umístit kolík a pletivo k
němu připevnit hřebíkem impregnovány
Dotaz 1.3:
Ve specifikaci CK PČ 22310
Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč. se
v příloze Z2 uvádí: 22310 Podle zadání pověřené osoby LČR může zahrnovat uložení materiálu
na místě, nebo do 30 % odvezení na určené místo k opětovnému oplocení.
Bude zajištěn přístup pro mechanizační prostředky k nakládce, anebo bude nutné ručně vynášet
díly z ploch a pokud ano, na jakou vzdálenost? Likvidace spočívá pouze v uložení rozebraných
dílů na určené místo, nebo je třeba počítat s nějakou technologií (např. pálení)?
Dotaz 1.4:
Ve specifikaci CK PČ 24020
Ožínání - ručně + mech. - v pruzích se uvádí:
min. šířka ožnutého pruhu je 100 cm, optimální je vyžnutí 70 % vzdálenosti mezi řadami sazenic,
64 % ožínání ručně, 36 % mechanizovaně, 50 % mezi řádky sazenic.
Uvedená min šířka pruhu je nadprůměrná a takto specifikovaný zásah se blíží spíše
celoplošnému ožínání. Je možné tuto specifikaci potvrdit?
Dotaz 1.5:
Jedná se o pěstební zakázku, smluvní partner tedy nemá k dispozici čerstvou dřevní hmotu
k realizaci obranných opatření v rámci CK Pěstební činnosti 36xx (otrávené lapáky, trojnožky,
…). Lze tedy předpokládat, že tento materiál bude dodán zadavatelem?

Odpověď
(poskytnuta dne 1. 9. 2020)
Odpověď 1.1:
Jedná se o kypření půdy. Předpokládaný podíl mechanizovaného kypření je 60 %, bude
provedeno diskovým kypřičem mezi řadami ve výsadbách rychle rostoucích dřevin. Ruční
kypření 40 % bude uplatněno při ošetřování síjí, bude se jednat o prokypření půdy ručním
nářadím.
Odpověď 1.2:
Pletivo výška 160 cm, min. počet vodorovných drátů min. 21, vzdálenost mezi svislými dráty
max. 15 cm, vzdálenost mezi vodorovnými dráty ve spodní části 5 cm (min. do výšky 60 cm) ochrana proti zvěři srnčí a zaječí. Kolík bude doprostřed pole umístěn vždy. Bude doplněn o

ráhno, se kterým bude spojen hřebíkem (ráhno min. 5 x 3 cm, po dohodě s pověřenou osobou
LČR je možné u 30 % ráhna nahradit dvěma kolíky do každého pole). Minimální tloušťka kolíku 7
- 10 cm, zatlučen v zemi min. 40 cm. Minimální tloušťka nosných kůlů v místě styku se zemí
bude 10 cm, nosné kůly z borového dřeva lze použít pouze do 5 % z projektovaného ročního
objemu výkonu, pokud budou použity, v místě styku se zemí budou mít tloušťku minimálně 13
cm.
Odpověď 1.3:
Díly oplocenek určené k likvidaci budou snášeny na určené místo k uložení do hromad - cca 60
% nebo k likvidaci pálením či štěpkováním – cca 20 %. Díly určené k dalšímu použití – cca 20 % budou vynášeny na určené místo, kde bude možná jejich mechanizovaná či ruční nakládka.
Průměrná vzdálenost, na kterou budou díly přenášeny je 40 m.
Odpověď 1.4:
Tuto specifikaci potvrzujeme. Pokud je vzdálenost mezi řadami sazenic např. 160 cm (sadba do
naorané plochy), tak se takový zásah jako celoplošný označit nedá.
Odpověď 1.5:
Ano, dřevní hmotu potřebnou k provedení těchto výkonů zajistí LS.
2.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu konce zadávací
lhůty (poskytnuta dne 1. 9. 2020):
Zadavatel v souvislosti s podaným vysvětlením ruší termín konce lhůty pro podání nabídek
stanovený na 15. 9. 2020 do 10,00 hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání
nabídek na 16. 9. 2020 do 10,00 hodin.
Zadavatel dodavatelům připomíná, že spolu s prodloužením lhůty pro podání nabídek došlo
k příslušnému posunu též, pokud jde o konec zadávací lhůty (viz čl. 15 ZD), neboť zadávací
lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel dodavatelům
doporučuje, aby tuto skutečnost vzali v potaz při přípravě jejich nabídek, a to zejména pokud
jde o ty části nabídky, které se na tuto lhůtu odkazují (např. bankovní záruka nebo pojištění
záruky jako forma poskytnutí jistoty dle § 41 zákona).

S pozdravem

JUDr. Pavel
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