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Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel poskytuje na žádosti dodavatele toto Vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se ke
všem částem veřejné zakázky.

Číslo
položky

Znění žádosti / Znění vysvětlení

1.

Dotaz (doručen dne 9. 1. 2017)
V čl. VII., odst. 15 „Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností…“ se uvádí:
„Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru
s Lesy ČR založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s
Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených
Smluvním partnerem, a to jak v pravidelných dohodnutých intervalech, tak
i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní partner je pro tento účel povinen
zajistit pro SÚJ minimální počet technicko-hospodářských pracovníků
požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž bude operativně
možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. Jeden
technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího souhlasu
Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek.
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele za
podmínky předchozího souhlasu Lesů ČR) s úplným středoškolským
vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve studijním oboru lesnictví,

nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, zakončeným
absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským vzděláním
ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský studijní
program, obor lesnictví.“
V čl. VII., odst.17 „Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností…“ se uvádí:
„Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním
partnerem prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou
pro tento účel povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který
bude přinejmenším shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků
Smluvního partnera. Revírníci budou zaměstnanci Lesů ČR….“
V „Přehledu částí veřejné zakázky, minimální úroveň kvalifikačních předpokladů pro
části veřejné zakázky VZ „Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni – rok
2017+“ je zadavatelem stanoven minimální počet pracovníku THP pro realizaci VZ dle
čl.VII, odst. 15 Smlouvy ve výši pro část Albrechtice – Sever 15 THP, Albrechtice –Jih 10
THP, Spálené – 3 THP.
Současný stav dle našich informací je ze strany LČR část Albrechtice – Sever 6
revírníků, Albrechtice – Jih 4 revírníci, Spálené 1 revírník. Totožný je i počet revírů. Ve
Smlouvě není definován pojem „revírník“, obecné povědomí ale je, že revírník je osoba
s lesnickým vzděláním odpovědná za konkrétní revír, stav lesa s pravomocemi a
povinnostmi mimo jiné dle „Smlouvy“, tzn. předávání a přebírání Lesnických činností,
akceptace číselníků, řešení smluvních sankcí ….. apod.
Otázka:
Předpokládají LČR navýšení počtu revírníků a tedy i revírů tak, aby byl naplněn čl.VII,
odst.17 „Smlouvy“? Předpokládají LČR u případných nových revírníků splnění alespoň
těch základních kvalifikačních požadavků, které jsou kladeny na požadované THP
smluvního partnera?
Z pohledu uchazeče o plnění VZ u LČR bychom tento krok zvláště na kalamitních
jednotkách považovali za krok správným směrem. Máme zkušenosti, že zadání
Lesnických činností pouhým Zadávacím listem bez vyznačení nebo bez předání přímo v
terénu je mnohdy příčinou neefektivity, ale mnohdy i nekvality prováděných
Lesnických činností a tedy i zvýšených nákladů (oboustranně…), které musíme do
nabídky případně započítat.

Odpověď (poskytnuta dne 12. 1. 2017):
Zadavatel zajistí pro komunikaci s vybraným dodavatelem počet pověřených a
dostatečně kvalifikovaných osob v souladu s ustanovení čl. VII, odst. 17 smlouvy.

2.

Dotaz (doručen dne 9. 1. 2017)
V Čl.IX., ods. 1 „Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností…“ se uvádí:
„Smluvní partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností

v konkrétním Porostu vždy teprve poté, co řádně protokolárně převezme
Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu bude součástí jednotlivých
Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat zejména zhodnocení
stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, případně výhrady
Smluvního
partnera
k nestandardním
podmínkám
na
Porostu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností.“
Otázka:
Jakým způsobem v souladu se zněním tohoto článku budou prakticky zadávány
termínované kůrovcové těžby? Lze zjm. v počátku platnosti zakázky počítat s fyzickým
převzetím většiny pracovišť za účasti revírníka tak, aby pracoviště byly přebírány a
předávány v souladu se Smlouvou, tedy protokolárně, byl zhodnocen stav a byly
zohledněny všechny případné výhrady Smluvního partnera k nestandardním
podmínkám na Porostu? Bude započítána do termínu zpracování doba od „zadání“ –
myšleno předání Zadávacího listu Smluvnímu partnerovi po protokolární (tedy fyzické)
převzetí Smluvním partnerem? Z důvodu kalkulace nabídky žádáme proto o zřetelnější
výklad pojmu „řádné protokolární převzetí“.

Odpověď (poskytnuta dne 12. 1. 2017):
Zadání kůrovcového dříví probíhá v souladu s přílohou č. Z3 smlouvy prostřednictvím
objednávky zpracování kůrovcového dříví. Bližší předání se předpokládá pouze na
výzvu smluvního partnera v případě okolností hodných zřetele. Zadávacím listem ve
smyslu čl. II. smlouvy se mimo jiné rozumí i objednávka asanace kůrovcového dříví,
jejíž vzor je přílohou č. Z1. smlouvy. Zhodnocení stavu a případných výhrad smluvního
partnera se zaznamenává na zadávacím listu, resp. objednávce.

3.

Dotaz (doručen dne 9. 1. 2017)
V příloze č.T4 „Definice ceníkových kódů těženého dříví“ je uvedena tato specifikace
kvality kůrovcového dříví:
- „xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 –
Obrana a ochrana proti kůrovcům jako kůrovcem napadené
dříví, včetně stojících lapáků.“
V příloze Z3 „Obrana a ochrana proti kůrovcům“ čl.1, odst.1 je uvedeno:
„Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví předané
Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.“
Otázka:
Je správný náš výklad, že veškeré dříví, které je zadáno dle přílohy Z3, čl.1 je
automaticky zařazeno do specifikace „kůrovcové“ bez ohledu na faktickou kvalitu – tzn.
např. zlom, souš, vývrat…se všemi důsledky z pohledu bonusů, sankcí a ceny dříví?
Nemůže být toto zneužíváno a na různých zakázkách u různých smluvních partnerů
v okamžiku, kdy lze stejné dříví zadat dvěma různými způsoby, ovlivnit cenu zakázky?

Odpověď (poskytnuta dne 12. 1. 2017):
Pokud bude dříví zadáno dle přílohy Z3 čl. 1, jedná se o dříví kůrovcové (CK „kůrovec“
xx20). Na takto zadané dříví se také vztahují bonifikace a sankce dle přílohy Z3
popřípadě dle smlouvy.
4.

Dotaz (doručen dne 9. 1. 2017)
V čl. XI, odst. 5 „Smlouvy o provádění komplexních činností..“ se uvádí :
„Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“,
který obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na
klimatických podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném
roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních porostů proti
klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které
nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např.
úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro
energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností,
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu
partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností
specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto
požadovat.“
V čl. XIII., odst. 5 „Smlouvy o provádění komplexní zakázky“ se uvádí:
Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a)
b)
c)
d)

v druhu Těžebních činností;
v rozsahu Těžebních činností;
Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
v termínu realizace Těžebních činností.

Otázka:
Může být i část Projektu těžební činnosti zadána jako „předaný podmíněně“? Z textu
smlouvy to dle nás není zcela patrné.
Pokud ANO:
a)považuje se za Změnu projektu Těžební činnosti zadání Těžební činnosti zadávacím
listem z typu projektu 2, zjm. v souvislosti s čl. XIII, odst. 5, kdy za změnu je
považována změna rozsahu, porostů, termínů?
b) který projekt Těžební činnosti bude využit dle čl. X, odst. 6 písm. b) jako
projektovaný roční objem dříví – součet předaného a podmíněně předaného projektu
nebo pouze předaný projekt? Jak bude stanoven roční projektovaný objem v prvním
roce platnosti smlouvy, který nebude mít plných 12 měsíců?
c) který Projekt Těžební činnosti bude využit dle čl. XXIII, odst. 6 písm. c)
v souvislosti se změnou výše Těžebních činností – opět součet předaného a podmíněně
předaného projektu nebo pouze předaný projekt?

Odpověď (poskytnuta dne 12. 1. 2017):
Ano, zejména dle čl. II smlouvy a dle čl. XII odst. 2 písm. d) smlouvy.

Ad a) dle čl. XIII. odst. 8 smlouvy se za změnu Projektu nepovažuje změna
pěstebních nebo těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost. Těžební
činnosti umístěné na fiktivní porost jsou považovány za podmíněně předané.
Ad b) jedná se o součet předaného a podmíněně předaného projektu.
Jsou-li určeny kvartální podíly, dopočítá se roční objem přes tyto podíly, pokud by se
jednalo o část kvartálu, počítá se podíl tohoto kvartálu jako jeho příslušná část.
Ad c) jedná se o součet předaného a podmíněně předaného projektu.
5.

Dotaz (doručen dne 9. 1. 2017)
Neuplatnění nebo uplatnění sankce dle přílohy Z3 je zřejmé u porostů, které jsou
v termínu asanovány kompletně případně vůbec. Jaký bude postup zadavatele při
stanovení sankce u porostů, které v okamžiku uplynutí termínu asanace kůrovcového
dříví budou asanovány pouze částečně? Jakým způsobem bude objektivně zjištěn počet
m3 dříví, které může být sankcionováno případně bonusováno dle „Smlouvy“?
Odpověď (poskytnuta dne 12. 1. 2017):
Do doby převzetí a akceptace číselníků se za neasanovaný považuje celý objem
zadaného dříví, pokud nebyla dopředu dohodnuta proudová výroba dle přílohy T2 čl. II,
kdy je podkladem dílčí číselník.
Postup je uveden v čl. VII přílohy Z3 smlouvy.

6.

Dotaz (doručen dne 9. 1. 2017)
Ze strany LČR bylo deklarovaná a nakonec i využívána tzv. “Kůrovcová výhybka“, kdy
byl garantován minimální i maximální objem těžeb, který mohl být na kůrovcových
zakázkách zadáván. Konkrétně se jednalo v případě minimálního množství 0,5 násobek
průměrné měsíční těžby, u maximálního množství se jednalo o 1,7 násobek průměrného
měsíčního množství. Předpokládá se aplikace tohoto omezení i v tomto VŘ? Pokud
ANO, bude toto omezení nějakým způsobem definováno ve smluvní dokumentaci?
Odpověď (poskytnuta dne 12. 1. 2017):
Tzv. kůrovcová výhybka je zakotvena v čl. XXIII. odst. 7 smlouvy a umožňuje kterékoliv
ze smluvních stran smlouvu předčasně ukončit.
Minimální ani maximální množství měsíční kůrovcové těžby není smluvně zakotveno, je
však upraveno interním předpisem zadavatele, který stanoví i další podmínky pro jeho
užití. Zadavatel předpokládá aplikaci interního předpisu i v rámci plnění smlouvy
uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení.
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