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Veřejná zakázka:

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – březen
2018+

Evid. č. VZ:

Z2017-032491

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.
V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše
uvedené veřejné zakázce poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.
Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí a
sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace).
Tzn., že nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto
dokumentem nově poskytovaná vysvětlení 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 (poskytnuto dne 24. 11. 2017)
Zadavatel zjistil rozpor v zadávacích podmínkách, a to mezi údaji o minimálních
požadovaných počtech THP, uvedenými v nabídkových souborech v listu „Ostatní informace“,
a údaji uvedenými v příloze č. 1 zadávací dokumentace ve sloupci nadepsaném „Zadavatelem
stanovený minimální počet pracovníků THP pro realizaci VZ dle čl. VII odst. 16 Smlouvy“.
Platí údaje o minimálních požadovaných počtech THP, uvedené v nabídkových souborech
v listu „Ostatní informace“.
Z uvedeného důvodu zadavatel poskytuje opravenou přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Opravená příloha č. 1 zadávací dokumentace je publikována na profilu zadavatele.
Název opravené přílohy č. 1 zadávací dokumentace:

02 Priloha_c_1_ZD_Prehled casti VZ minimalni uroven_LČ_březen_
2018+_oprava_24_11_2017
2.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuto dne 20.12.2017)
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - doručena 15. 12. 2017
Dodavatel XXX žádá zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Části zakázek 235295 Lesná, 235401 Loučná, 235 402 Pramenáč:
Ve výše uvedených zakázkách je v těžební činnosti ve struktuře dříví k prodeji uvedeném
v nabídkovém souboru v listu S-D Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě při pni uveden ceníkový kód xx20 kůrovec a ceníkový kód xx30 lapák ve skupině dřevin: č. SD 3
BK,JS,JV, č. SD 5 DB,OR,TR, č. SD 6 BR, OSL-T, č. SD 8 OL, OSL-M a č. SD 10 TP.
Současně je i v listu C-D Příloha č D 1 - Ceník dříví požadavek na nacenění těchto
položek.
Dotaz č. 1:
Jaký je výklad pro zařazení zadávaného a nakupovaného dříví do těchto
ceníkových kódů u listnatých dřevin? Jakých hmyzích škůdců se použití
těchto CK týká a jaké jsou terminy pro jeho zpracování? Platí pro použití
těchto CK Příloha Z3 v plném rozsahu?
Odpověď je důležitá pro správné ocenění těchto položek.

2. Části zakázek 235295 Lesná, 235401 Loučná, 235402 Pramenáč:
Pěstební činnost - výkon 23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní
V Příloze č. Z2- Ostatní informace je v bližší definici u tohoto ceníkového kódu uvedeno
následující:
„Druh přípravku s detailní specifikací z celkového objemu bude upřesněn projekty
daného roku z důvodu obměny navykání zvěře na jeden druh přípravku. Přípravky na
bázi ichtyolového komplexu, thiramu a tálového oleje. Přípravky budou použity v plném
rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa
platného pro daný rok. Konkrétní přípravek bude specifikován v projektu PČ na daný
rok."
Dotaz č. 2:
Jaké konkrétní přípravky budou v Projektech PČ specifikovány a v jakém
poměrném zastoupení budou v průběhu doby platnosti smlouvy v
projektech zadávány?
Pro řádné nacenění je důležité znát druh a poměr přípravků vzhledem k
tomu, že cena a spotřeba přípravků se významně liší.

3. Část zakázky 235401 Loučná:
Pěstební činnost - výkon 26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou
návnad
Dotaz č. 3:

Jaký prostředek je požadován, resp. jaký prostředek může být použit pro
nacenění tohoto výkonu (stačí odkaz)?
Pokud nám je známo, tak v současné době není žádný takový prostředek
povolen.

4. Část zakázky 235402 Pramenáč:
Pěstební činnost - výkon 12050 Příprava půdy na holině - mech. Celoplošně.
Tento výkon je v Příloze Z2 Ostatní informace podrobně specifikován takto:
„ Povrchová a hlubinná fréza (33,10 ha - revíry Košťany a Stropník)
První fáze: Pomocí frézy dojde ke štěpkování hmoty nehroubí, pařezů, bylinného patra,
keřového patra a hmoty hroubí, která nebyla předmětem úmyslné těžby. Vzniklá štěpka
zůstává na holině! Jednotlivé frakce ve velikosti max. 5 x 5 x 1 0 cm. Jedinci cílové
druhové skladby budou nepoškozeni. Druhá fáze: Pomocí hlubinné půdní frézy se frézují
podpovrchové elementy (kořeny a zbytky pařezů). Paralelně s touto činností, je štěpka
vzniklá z předchozího technologického kroku, zapracována do horního půdního
horizontu v hloubce 40 cm. Výsledná plocha je bez viditelných pařezů a ostatní
nezpracované hmoty. Biomasa je rovnoměrně promíchána a rozprostřená.
Traktorová fréza (22,44 ha - revíry Stropník a Moldava)
Původní bagrové kopce (vály) budou srovnány nejméně ze 2/3 jejich výšky.
Rozfrézování zbytkové dřevní hmoty včetně pařezů Velikost frakce štěpky dřevní hmoty
nesmí překročit 20cm. Převrácení a smíšení horního půdního horizontu s rozfrézovanou
dřevní hmotou. Zapravení dř. hmoty nejméně 10 cm do půdy minimálně z 80%. Nesmí
dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální část půdního horizontu.
Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do
původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin
Kráčející bagr (4,70 ha- revír Košťany)
původní bagrové kopce budou srovnány, dřevní hmota zapracována do půdy.
Organická hmota musí být rozprostřena pravidelně po ploše. Nesmí dojít k obnažení
souvislých ploch (nad 5 m2) na minerál. Stávající cíloví jedinci na ploše nesmí být
dotknuti (poškozeni). Zásah je zadáván v redukované ploše, tj. plocha zásahu nemusí
být souvislá (plocha přípravy půdy odpovídá projektované zalesňované ploše). V
místech, kde nelze provést celoplošnou přípravu (balvany) bude nahrazeno přípravou v
ploškách. Nahrazení v ploškách bude vždy v minimální možné ploše. Nahrazení
celoplošné přípravy ploškami bude vždy uvedeno písemně v zadávacím listu."
Dotaz č. 4:
V jakých konkrétních podmínkách budou tyto technologie požadovány?
a) Po jakém charakteru obnovní těžby budou následné práce
prováděny? Pro správné nacenění tohoto výkonu složeného z
několika technologií uplatňovaných v různých místech jsou
klíčové údaje o dřevině, která byla vykácena, její hmotnatosti,
velikosti pařezů, zásobě na hektar a velikosti holé seče.
b) Jaké podloží lze očekávat na takto připravovaných plochách?

(kamení, balvany, mocnost minerální zeminy, jíl, písčité půdy..) V
Příloze Z2 je uvedeno, že revír Stropník je převážně balvanitý a
svažitý. V tomto případě je pro správné nacenění znát konkrétní
lokality, např. specifikací JPRL.
c) Jak budou technologie specifikované v rámci tohoto ceníkového
kódu objednávány v čase? Je možné počítat s rovnoměrným
ročním plněním v průběhu platnosti smlouvy? Tato informace je
nezbytná k alokaci potřebné kapacity.
d) Jakým způsobem bude garantováno zachování poměru
objednávaných činnosti prostřednictvím výše uvedených
technologií v rámci předmětných revírů? Vzhledem k použití
odlišných technologií na uvedených revírech by totiž změna
poměru jejich skutečného využití oproti modelové kalkulaci
sestavené na základě zadání dle Přílohy 12 znamenala významně
odlišnou ekonomiku celého výkonu.
Vzhledem ke značné náročnosti a vysoké nákladovosti tohoto výkonu
žádáme o pokud možno co nejpřesnější informace. Z hlediska finančního
objemu se totiž jedná o zásadní výkon v rámci celé pěstební činnosti na
zakázce Pramenáč.

5. Část zakázky 235402 Pramenáč:

Těžební činnost. V nabídkovém souboru v listu Struktura technologií je uvedeno:
Struktura technologií těžby a soustřeďování [m3]
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Oproti tomu v Příloze č. Z2 - Ostatní informace je mj. upozorňováno na balvanité
prudké svahy a těžbu přestárlých bukových porostů, dále je zde uváděno 45 %
lanovkových technologií v mýtních těžbách.

V kombinované technologii je v hmotnatosti 1,00+ uváděno 6.059 m3 - je skutečně zde
myšleno přibližování koňmi?
Dále je v Příloze č.Z2 - Ostatní informace uváděno, že 65 % mýtních úmyslných těžeb lze
provádět harvestorem - což je podle našeho názoru opět v rozporu se strukturou
technologií těžby a soustřeďování i s uváděnou strukturou v Sumáři prodeje dříví na
lokalitě „při pni"
Dotaz č. 5:
Bylo by možné uvést tabulku Struktury technologií těžby a soustřeďováni
dříví do souladu s Přílohou 22, resp. se skutečností? Považujeme to za
důležité proto, že ke kalkulaci nákladů TČ se využívá zejména výše uvedená
tabulka a její reálné naplnění je nutným předpokladem pro podání
objektivní nabídky.

6. Části zakázky 235402 Pramenáč a 235401 Loučná
Pěstební činnost - ceníkový kód 22980 Údržba a oprava oplocenek V Příloze č.Z2 je u
tohoto výkonu uvedeno:
„..postup u oprav oplocenek: Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek
(výměna, vyhotovení nového) na SUJ na období2018-2020 viz výše".
Dotaz č. 6:
Bylo by možné, vzhledem k velmi značnému objemu, a tudíž i finanční váze
tohoto výkonu (289 km, resp. 72 km), uvést podrobnější popis provádění
tohoto výkonu, resp. výhled potřeby komponentů tak, aby tento ceníkový
kód mohl být odpovědně naceněn?

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora
uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 15. 12. 2017
Odpověď č. 1
Ceníkový kód bude využit pouze v případě zjištění gradace kůrovců z rodů Hylesinus (dř.
jasan), Scolytus (dř. bříza, jilm), Taphrorychus (dř. buk). U dalších dřevin v případě, že
stanovisko VÚLHM, v.v.i., bude termínovanou asanaci vyžadovat. Termín asanace odvozem
30 dní od zadání.
Odpověď č. 2
V projektech budou využity přípravky ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků
na ochranu lesa platného pro příslušný rok. Predikujeme, že se bude převážně jednat o min. 3
různé přípravky, které budou používány tak, aby docházelo k meziroční záměně přípravku za
účelem zamezení návyku na použitý přípravek. Poměrné zastoupení přípravků proto
odhadujeme zhruba v tomto poměru každý 1/3.
Odpověď č. 3
Jedná se o rodenticid ve formě granulované návnady k hubení hraboše polního, hryzce

vodního a dalších drobných hlodavců v zemědělství a lesním hospodářství s obsahem 5%
fosfidu zinku, který sice není v současné době registrován, ale dle konzultace s odborníky na
chemické přípravky v oblasti ochrany lesa měl v letošním roce uděleny dvě výjimky na
aplikaci a na základě předběžných jednání s výrobcem se o podobných výjimkách jedná i pro
rok 2018. Tento výkon je plánován jako alternativní. Bude využit pouze v případě abnormální
gradace hlodavců. Tomu odpovídá i celkový objem v tomto výkonu.
Odpověď č. 4
a) Povrchová a hlubinná fréza – porosty v rekultivovaných dobývacích prostorech
Podkrušnohorské pánve – v převážné většině se bude jednat o přeměny topolových
porostů s příměsí břízy a ev. dalších měkkých listnáčů v horní etáži a s podrostem ve
spodním patře. Traktorová fréza – v převážné většině se bude jednat o přeměny
porostů náhradních dřevin se zastoupením smrku pichlavého, břízy, modřínu a ev.
jeřábu na platě Krušných hor a částečně na krušnohorském zlomu. Kráčející bagr –
v převážné většině se bude jednat o přeměny porostů náhradních dřevin na méně
únosných terénech na platě Krušných hor. Zastoupení dřevin: smrk pichlavý, bříza,
modřín, jeřáb
b) Na rekultivovaných plochách bývalých dobývacích prostorů je skladba půdních
horizontů abnormální, ve většině případů byla hlušina rekultivována navážkou ornice
o různé mocnosti (30 – 50 cm - půdní sondy nebyly pro účely OZŘ realizovány). Pro
traktorovou frézu a kráčející bagr budou ve většině případů charakteristické
pedologické poměry podzolů, krytopodzolů a glejů. Vzhledem k tomu, že v jedné
JPRL může být zastoupeno více půdních typů, vycházíme z převažujících.
c) Hloubková fréza – 2018 – 10,51 ha, 2019 – 16,59 ha, 2020 – 6,00 ha, traktorová fréza
– 2018 – 8,48 ha, 2019 – 13,00 ha, 2020 – 0,96 ha, kráčející bagr – 2018 – 4,70 ha
d) Objemy jednotlivých technologií byly dle revírů uvedeny v příloze Z2 – jsou tudíž
součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Časové rozlišení viz odpověď na
písm. c).
Odpověď č. 5
Struktura technologií a těžby není pro dodavatele závazná (viz komentář pod tabulkou
v nabídkovém souboru). Dodavatel si poměr technologií může upravit s ohledem na vlastní
znalosti a dostupnost technologií při zachování podmínky zabránění nadměrných škod při
těžbě a přibližování.
Odpověď č. 6
V zadávací dokumentaci je v příloze Z2 je u obou zakázek uveden předpokládaný objem
komponentů na opravu oplocenek (jejich výměna či předpokládané množství materiálu).
Loučná
Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na období 20182020:
Přelez 380ks
Vstupní vrata 20ks
Kolíky upevňující pletivo 2 000ks
Vzpěry sloupků 54 300ks

Hřebíky 950kg

Výměna sloupků 14 000ks

Výměna vrchního ráhna
4 700ks

Vodící drát 47 000bm

Odstranění vrchního ráhna 11 250ks

Vrátka 15ks
Pro opravy oplocenek používat jako ráhno lať 5x8cm v odpovídající délce (vzdálenost sloupků dle typu
oplocenky)

Pramenáč
Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na období 20182020:
Přelez 70ks
Vstupní vrata 15ks
Kolíky upevňující pletivo 2 800ks
Vzpěry sloupků 11 400ks

Hřebíky 100kg

Výměna vrchního ráhna 6 Vodící drát 17 200bm
750ks
Vrátka 15ks

Výměna sloupků 16 000ks
Odstranění vrchního ráhna 6 600ks

Pro opravy oplocenek používat jako ráhno lať 5x8cm v odpovídající délce (vzdálenost sloupků dle typu
oplocenky)

Vzhledem k délce trvání zakázky se jedná o předpokládané hodnoty, které vyplývají
z dosavadních zkušeností zadavatele a průměrného stáří oplocených ploch, tj. z predikce jejich
technického stavu. Pro úplnost uvádíme, že výkon zahrnuje komplexní dodávku
(práce+materiál+doprava).
3.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuta dne 20.12.2017)
Zadavatel zjistil rozpor v zadávacích podmínkách, a to mezi údaji o počtu měsíců trvání
smlouvy - údaj pro účely výpočtu výše bankovní záruky [počet měsíců], uvedenými
v nabídkovém souboru v listu „Celková cena“ pro část č. 91 Tanvald, a údaji uvedenými
v příloze č. 1 zadávací dokumentace ve sloupci nadepsaném „Počet měsíců trvání smlouvy údaj pro účely výpočtu výše bankovní záruky [počet měsíců]“.
Platí údaj uvedený v nabídkovém souboru v listu „Celková cena“, tj. 58 měsíců.
Z uvedeného důvodu zadavatel poskytuje opravenou přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Opravená příloha č. 1 zadávací dokumentace je publikována na profilu zadavatele.
Název opravené přílohy č. 1 zadávací dokumentace:
02 Priloha_c_1_ZD_Prehled casti VZ minimalni uroven_LČ_březen_
2018+_oprava_20_12_2017

4.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuta dne 20.12.2017)
Doplnění informací k části veřejné zakázky č. 81, kód části VZ 235 295, název části VZ Lesná.
U této části veřejné zakázky, výkonu 24210, Ošlapávání kultur je v nabídkovém souboru
uvedena nulová hodnota v počtu měrných jednotek zadavatel tento výkon v uvedené části
veřejné zakázky nebude požadovat. Z uvedeného důvodu jej dodavatel ocení nulou. V případě,
že dodavatel přesto v nabídkovém souboru nacení uvedený výkon pěstební činnosti
nenulovou hodnotou, nebude k takové jednotkové nabídkové ceně přihlédnuto. Vzhledem
k nulovému množství měrných jednotek se v takovém případě nabídnutá cena nezohlední
v celkové nabídkové ceně pěstební činnosti (CPČ) ani v celkové nabídkové ceně (NCCELKEM).
Zadavatel před podpisem smlouvy upraví ceník pěstební činnosti tak, aby v něm výkon
pěstební činnosti 24210 již nebyl uveden.

5.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuta dne 20.12.2017)
S ohledem na novelu zákona účinnou od 1. 1. 2018 bude zadavatel při zjišťování skutečného
majitele vybraného dodavatele postupovat takto:
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o
skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických
osob.
V případě, že nelze údaje o skutečném majiteli tímto postupem zjistit,
zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
V případě, že vybraný dodavatel nesplní předmětnou povinnost nebo z předložených dokladů
o majetkové struktuře vyplyne, že dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44
odst. 2 a 3 zákona, zadavatel jej vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

6.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu
konce zadávací lhůty (poskytnuta 20. 12. 2017):
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 3. 1. 2018 do 10,00
hodin a termín otevírání obálek s nabídkami stanovený na 3. 1. 2018 od 10,00 hodin a nově
stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 5. 1. 2018 do 10,00 hodin a
termín otevírání obálek s nabídkami na 5. 1. 2018 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).

7.
nové

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuto dne 21.12.2017)
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - doručena 18. 12. 2017

Dodavatel XXX žádá zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotazy č. 1
k části veřejné zakázky 125010 - Zábřeh
Zadavatel u části veřejné zakázky 125010 - Zábřeh v souboru N_zakázka_P_125010 na listu
Ostatní informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 5 %, toto dříví je
zařazováno do kvality dříví „běžná“ (CK xx00)“. Uchazeč považuje tuto informaci za
nekonkrétní a žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých
konkrétních cenových kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)
nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 2
k části veřejné zakázky 144347 - Tišnov
Zadavatel u části veřejné zakázky 144347 - Tišnov v souboru N_zakázka_P_144347 na listu
Ostatní informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 10 %, toto dříví je
zařazováno do kvality dříví „běžná“ (CK xx00)“. Uchazeč považuje tuto informaci za
nekonkrétní a žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých
konkrétních cenových kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů
(bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 3
k části veřejné zakázky 150238 - Javořice
Zadavatel u části veřejné zakázky 150238 - Javořice v souboru N_zakázka_P_150238 na listu
Ostatní informace uvádí toto „Na SUJ je podíl stromů významně poškozených v minulosti
vrcholovými zlomy (bajonety) - cca 60%. Veškeré stromy, vykazující bajonetový vzrůst

budou zařazovány do ceníkového kódu běžné kvality (CK 1000, resp. 3000)“. Uchazeč
považuje tuto informaci za nekonkrétní a žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách
dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových kódech a hmotnatostech se tento podíl starých
zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 4
k části veřejné zakázky 154005 – Nové město na Moravě
Zadavatel u části veřejné zakázky 154005 – Nové Město na Moravě N_zakázka_P_154005 na
listu Ostatní informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 40 %, toto dříví je
zařazováno do kvality dříví běžná (CK 1000, 3000)“. Uchazeč považuje tuto informaci za
nekonkrétní a žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých
konkrétních cenových kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů
(bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 5
k části veřejné zakázky 157352 – Nasavrky
Zadavatel u části veřejné zakázky 157352 – Nasavrky N_zakázka_P_157352 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 5%, toto dříví je zařazováno
do kvality dříví běžná (CK 1000, 3000)“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a
žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových
kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?

Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 6
k části veřejné zakázky 165188 – Rychnov
Zadavatel u části veřejné zakázky 165188 – Rychnov N_zakázka_P_165188 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 15%, toto dříví je zařazováno
do kvality dříví běžná - CK 1000, 3000“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a
žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových
kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 7
k části veřejné zakázky 191028 – Svidník
Zadavatel u části veřejné zakázky 191028 – Svidník N_zakázka_P_191028 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 40%, toto dříví je zařazováno
do kvality dříví běžná CK 1000 a 3000“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a
žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových
kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?

Dotazy č. 8
k části veřejné zakázky 192019 – Český Rudolec
Zadavatel u části veřejné zakázky 192019 – Svidník N_zakázka_P_192019 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 60%, toto dříví je zařazováno
do kvality dříví běžná (CK 1000, 3000), pokud nesplňuje ostatní podmínky pro zařazení do
jiných ceníkových kódů“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a žádá vysvětlení,
v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových kódech a
hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 9
k části veřejné zakázky 193117 – Jemčina
Zadavatel u části veřejné zakázky 193117 – Jemčina N_zakázka_P_193117 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 5%, toto dříví je zařazováno
do kvality dříví normální Cxx00“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a žádá
vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových
kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 10
k části veřejné zakázky 197306 – Tábor
Zadavatel u části veřejné zakázky 197306 – Tábor N_zakázka_P_197306 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 10%, toto dříví je při úmyslné
těžbě zařazováno do normální kvality“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a
žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových
kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.

Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 11
k části veřejné zakázky 239002 – Cvikov
Zadavatel u části veřejné zakázky 239002 – Cvikov N_zakázka_P_239002 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 7%, toto dříví je zařazováno
do běžné kvality dříví CK 1000, 3000“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a
žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových
kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 12
k části veřejné zakázky 246047 – Klokočka
Zadavatel u části veřejné zakázky 246047 – Klokočka N_zakázka_P_246047 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 10%, toto dříví je zařazováno
do běžné kvality dříví“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a žádá vysvětlení,
v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových kódech a
hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků

1.série v roce 2018?
Dotazy č. 13
k části veřejné zakázky 247002 – Tanvald
Zadavatel u části veřejné zakázky 247002 – Tanvald N_zakázka_P_247002 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 10%, toto dříví je zařazováno
do kvality dříví běžná (CKxx00)“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a žádá
vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových
kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotazy č. 14
k části veřejné zakázky 165189 – Opočno
Zadavatel u části veřejné zakázky 165189 – Opočno N_zakázka_P_165189 na listu Ostatní
informace uvádí toto „Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 15%, toto dříví je zařazováno
do kvality dříví běžná - CK 1000, 3000“. Uchazeč považuje tuto informaci za nekonkrétní a
žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále v kterých konkrétních cenových
kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů (bajonetů)nachází.
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do konkrétních
porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se
týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro zpracování
v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a
je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká
hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu
jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?
Uchazeč se dále ptá, jaký podíl z celkového objemu lapáků je plánován pro pokládku lapáků
1.série v roce 2018?
Dotaz č. 15
ke všem částem veřejné zakázky
Uchazeč žádá upřesnění výkladu pojmů kůrovcová souš (je vedena v kategorii kůrovcem
napadeného dřeva) a souš. Jaký je rozdíl mezi kůrovcovou souší a souší s ohledem na
zatřídění do ceníkového kódu?

Dotaz č. 16
ke všem částem veřejné zakázky
Uchazeč se ptá, k čemu byl vytvořen katalog oplocenek, který je přílohou smlouvy, když
v ostatních informacích v nabídkových souborech je požadavek na oplocenky velmi často
odlišný?
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora
uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 18. 12. 2017
Odpověď č. 1 až 14
Zadavatel s ohledem na znění jednotlivých dotazů, agregoval odpovědi na dotazy č. 1 až č. 14
dodavatele následovně:
a) K dotazům dodavatele „a žádá vysvětlení, v jakých ceníkových skupinách dřevin, a dále
v kterých konkrétních cenových kódech a hmotnatostech se tento podíl starých zlomů
(bajonetů) nachází“ zadavatel uvádí:
Staré zlomy (bajonety) jsou zahrnuty v ceníkových skupinách jehličnatých
dřevin. Těžené dříví se zařazuje do ceníkových kódů dle přílohy T4. Staré zlomy
(bajonety) se vyskytují převážně od hm 0,19 – 1,00+ m3.

b) K dotazům dodavatele „jaký podíl z celkového objemu živelné těžby je umístěn do
konkrétních porostů a je tedy plánován ke zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou
strukturu co se týká hmotnatostí se jedná? Na jaký objem této živelné těžby plánované pro
zpracování v termínu jaro 2018 lze použít harvestorovou technologii?“ a „jaký podíl
z celkového objemu souší je umístěn do konkrétních porostů a je tedy plánován ke
zpracování v jarním období roku 2018 a o jakou strukturu co se týká hmotnatostí se jedná?
Na jaký objem této těžby souší plánované pro zpracování v termínu jaro 2018 lze použít
harvestorovou technologii“ zadavatel uvádí:
V nabídkové souboru je uveden předpokládaný objem nahodilé těžby NT pro
celou dobu trvání zakázky. V současné době nelze predikovat objem živelné
nahodilé těžby a souší nutný ke zpracování v jarním období s ohledem na
nepředvídatelné epizody v zimním období. Požadovaný objem bude
konkretizován v projetu prací pro rok 2018, který bude předán při podpisu
smlouvy.

Odpověď č. 15
Pokud je souš zadána mimo režim Přílohy Z3 Obrana a ochrana proti kůrovcům je zařazena
do kvality dříví souš. Pokud je souš zadána v režimu Přílohy Z3 Obrana a ochrana proti
kůrovcům je zatříděna do kvality dříví kůrovcové CK xx20.

Odpověď č. 16
V souladu s textem smlouvy je použito oplocení dle přílohy Příloha č. P5 – Katalog pro
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Pokud není v Z2
stanoveno jinak z ohledem na místní podmínky.

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

