VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR099/39/001818/2017

DATUM

21. 8. 2017

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Hejlová

956 999 204

722 104 214

495 262 391

zakazky@lesycr.cz

Veřejná zakázka:

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok
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Evid. č. VZ:

Z2017-019371

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (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 Vysvětlení/Doplnění/Změny zadávací dokumentace

1.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuty dne 7. 8. 2017)
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - doručena 7. 8. 2017
Dodavatel XXX žádá zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně čtvrtého
odstavce článku 17, kde se uvádí:
„Zadavatel ve vztahu k příslušné části veřejné zakázky vyloučí účastníka zadávacího řízení,
který podal na jednu část veřejné zakázky více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli, nebo na jednu část veřejné zakázky více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo na jednu část veřejné zakázky podal nabídku a současně je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
ve vztahu k této části veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci.“, a to ve vztahu k ust. § 107

odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Může dodavatel ve shora uvedeném zadávacím řízení v jedné části veřejné zakázky
vystupovat jako účastník zadávacího řízení a na tuto část veřejné zakázky podat samostatně
nabídku a současně v jiné části veřejné zakázky téhož zadávacího řízení vystupovat jako
osoba, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávací řízení ve
vztahu k této jiné části veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci?
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora
uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 7. 8. 2017
Porušením pravidla uvedeného v § 107 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), není situace, kdy je veřejná
zakázka členěna na části a dodavatel podá nabídku na plnění některých částí veřejné zakázky
a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci ve smyslu
§ 83 zákona v jiných částech veřejné zakázky zadávaných ve stejném zadávacím řízení.
2.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace – poskytované zadavatelem
bez předchozí žádosti dle § 98 odst. 1 zákona (poskytnuty dne 21. 8. 2017)
Zadavatel zjistil, že u části Veřejné zakázky č. 19 (kód zakázky 199114, název Vodňany)
v Příloze č. T3 – Ceníku těžebních činností nabídkového souboru vlivem funkce „ověření dat“
není možné zadávat hodnoty odpovídající jednotkové nabídkové ceně těžebních činností.
Z uvedeného důvodu zadavatel poskytuje opravený nabídkový soubor k této části Veřejné
zakázky, a to jako přílohu tohoto Vysvětlení/Doplnění/Změny zadávací dokumentace.
Opravený nabídkový soubor je rovněž publikován na profilu zadavatele (v příslušné
komprimované složce byl tímto opraveným nabídkovým souborem nahrazen původní
nabídkový soubor). Dodavatel použije ke zpracování nabídky pro část č. 19, kód zakázky
199114, název části Veřejné zakázky Vodňany, tento opravený nabídkový soubor:
Název opravené komprimované složky: ZAK_199114_oprava_21_8_2017
Název opraveného nabídkového souboru: N_zakázka_P_199114_oprava_21_8_2017.

3.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu
konce zadávací lhůty (poskytnuta 21. 8. 2017):
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 5. 9. 2017 do 10,00
hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 5. 9. 2017 od 10,00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 7. 9. 2016
do 10,00 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 7. 9. 2016 od 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.

závazný příslib k poskytnutí bankovní záruky, bankovní záruka nebo pojištění záruky jako
forma poskytnutí jistoty dle § 41 zákona).
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