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Veřejná zakázka:

Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok
2018+

Evid. č. VZ:

Z2017-019368

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. 3
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 k zadávací dokumentaci

1.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu
konce zadávací lhůty (poskytnuty 21. 8. 2017)
S ohledem na skutečnost, že v důsledku poskytnutého vysvětlení k zadávací dokumentaci na
plnění veřejné zakázky s názvem „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ –
rok 2018+“, ev. č. VZ Z2017-019371, zadávané současně s touto Veřejnou zakázkou, došlo
k prodloužení lhůty pro podání nabídek na 7. 9. 2017 do 10,00 hodin a současně ke
stejnému posunu termínu otevírání obálek s nabídkami, zadavatel s ohledem na svůj
zájem/potřebu souběžně s otevíráním obálek s nabídkami podanými na plnění této Veřejné
zakázky provádět otevírání obálek s nabídkami podanými na plnění veřejné zakázky
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2018+“, ev. č. VZ Z2017019371 a „Provádění pěstebních činností – rok 2018+“, ev. č. VZ Z2017-019370 (viz též bod
14.2. zadávací dokumentace), přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek na

plnění Veřejné zakázky následovně:
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).
2.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu
konce zadávací lhůty (poskytnuty 24. 8. 2017)
Vzhledem k situaci v lesnicko-dřevařském sektoru a znění zadávacích podmínek Veřejné
zakázky přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na plnění Veřejné
zakázky následovně:
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 7. 9. 2017 do 10,00
hodin a termín otevírání obálek s nabídkami stanovený na 7. 9. 2017 od 10,00 hodin a nově
stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 20. 9. 2017 do 10,00 hodin a
termín otevírání obálek s nabídkami na 20. 9. 2017 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).

3.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuty dne 29. 8. 2017)
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – doručena dne 25. 8. 2017
Dotaz č. 1
Dotčené SÚJ – všechny SÚJ:
-

„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2018+“, kde se
používá soubor xls;

-

a „Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2018+“.

Nacenění CK 9010 souše, CK 9020 kůrovec, CK 9030 lapák
Při zadání korektní ceny (zde nabídkový soubor „212048 Dobřany – těžební činnost“) do

CK3000 vznikne při použití „Parametrizace cen z položky CK 3000“ následující ceník dříví:
Cena dříví
„při pni“
(CPD)

51 785 254 Kč
skupina hmotnatostí

SD

č.
SD

CK

SM, JD, DG

1

1000

Podrostní

SM, JD, DG

1

3000

SM, JD, DG

1

SM, JD, DG

druh těžby

kvalita

-0,09

-0,14

-0,19

-0,29

-0,49

-0,69

-0,99

1,00+

běžná

277

370

699

1 146

1 231

1 472

1 576

1 588

Na holině

běžná

300

400

800

1 200

1 300

1 500

1 600

1 600

xx10

Bez rozlišení

souše

284

368

732

1 011

1 112

1 249

1 289

1 286

1

xx20

Bez rozlišení

kůrovec

288

375

762

1 116

1 190

1 352

1 412

1 393

SM, JD, DG

1

xx30

Bez rozlišení

lapák

375

762

1 116

1 190

1 352

1 412

1 393

SM, JD, DG

1

xx40

Bez rozlišení

živelná

380

768

1 131

1 177

1 333

1 418

1 414

292

Při použití výše uvedené volby algoritmus nabídkového souboru xls vypočítává zcela
neodpovídající a zavádějící cenu v CKxx10 souše, CKxx20 kůrovec a CKxx30 lapák. Máme za
to, že tento výpočet je zavádějící a matoucí. To vše za situace, kdy se hroutí trh se dřívím díky
kůrovcové kalamitě a sám Zadavatel tuto situaci napřímo dodávaným dřívím velmi silně
ovlivňuje směrem dolů. To vše za situace, kdy mají být odevzdány závazné nabídky do
výběrového řízení, aniž by Zadavatel veřejné zakázky (LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.) na
tuto skutečnost Soutěžitele upozornil.
Máme za to, že tato volba by měla být z nabídkových souborů xls odstraněna, je matoucí a
zavádějící.
Odpověď č. 1
Použití tlačítka „Parametrizace cen z položky CK 3000“ není pro dodavatele povinné a
neurčuje, jaké ceny má dodavatel uvést do své nabídky. Je plně na dodavateli, zda této
možnosti využije, nebo doplní vlastní ceny dříví podle svého uvážení. Ceny uvedené
dodavatelem v nabídkovém souboru, a to včetně ceny dříví, jsou plně v kompetenci
dodavatele.
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