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Veřejná zakázka:

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ –
LS Město Albrechtice od 1. 10. 2017

Evid. č. VZ:

Z2017-023083

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. 1
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 dodatečné informace

1.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace – poskytované zadavatelem
bez předchozí žádosti dle § 98 odst. 1 zákona (poskytnuto dne 30. 8. 2017)
Zadavatel zjistil, že v nabídkových souborech pro obě části veřejné zakázky je v listu „Celková
cena“ použit chybný vzorec pro výpočet minimální výše bankovní záruky. K chybně
vypočítané hodnotě uvedené v listu „Celková cena“ nebude přihlíženo. Správná hodnota
minimální výše bankovní záruky, kterou bude vybraný dodavatel povinen předložit
zadavateli před podpisem smlouvy v rámci součinnosti poskytované ve smyslu ustanovení
§ 104 odst. 1 písm. e) zákona, bude pro jednotlivé části veřejné zakázky vypočtena v souladu s
článkem 7.3. zadávací dokumentace, tzn. jako trojnásobek podílu částky odpovídající výši
celkové ceny dříví nabízené vybraným dodavatelem v Kč bez DPH (CPD) pro příslušnou část
veřejné zakázky a délky trvání smlouvy, vyjádřené v měsících. Takto vypočtená hodnota bude

zaokrouhlena s přesností na 10.000 Kč matematicky.
S ohledem na povahu zjištěného nedostatku se zadavatel rozhodl neprovádět opravu
nabídkových souborů. Automatickým výpočtem nesprávně vypočtená minimální hodnota
bankovní záruky, uvedená v nabídce na listu „Celková cena“, nebude zadavatelem při
posouzení nabídek považována za nesplnění zadávacích podmínek a nebude tak důvodem
pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Při přípravě smlouvy k podpisu s vybraným
dodavatelem zadavatel do článku XXI odst. 1 Smlouvy doplní hodnotu bankovní záruky
vypočtenou v souladu s článkem 7.3. zadávací dokumentace výše popsaným postupem.
Konec lhůty pro podání nabídek se nemění.

Ing. Mgr. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s. p.
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