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VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR099/39/002989/2018
VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

Zahálková

956 999 203

724 623 712

DATUM

18. 09. 2018
FAX

E-MAIL

zakazky@lesycr.cz

Veřejná zakázka:

Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – LS Telč listopad
2018+

Evid. č. VZ:
Zadavatel:

Z2018-031859
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
(poskytnuto dne 18. 09. 2018)
Z technických důvodů došlo k opoždění publikace zadávací dokumentace o 1 den oproti
uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.
Z uvedeného důvodu zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek a
k provedení změny termínu otevírání nabídek, jak je uvedeno níže v položce č. 2 tohoto
dokumentu.
Zadavatel dále zjistil, že pro dvě části veřejné zakázky byly dnes na profilu zadavatele jako
přílohy zadávací dokumentace publikovány vzájemně zaměněné mapové podklady. Uvedené
se týká části VZ č. 1, číselný kód části VZ 150239, název části VZ Javořice – těžební činnost a
části VZ č. 8, číselný kód části VZ 150246, název části VZ Brtnice – těžební činnost.
Z uvedeného důvodu zadavatel přílohou tohoto Vysvětlení poskytuje pro dotčené části VZ
opravené mapové podklady, které nahrazují původní mapové podklady zařazené do
komprimovaných složek 150239.zip a 150246.zip (příloh zadávací dokumentace).
Název opravených mapových podkladů:

mapa_zakazka_150239_oprava_20180918
mapa_zakazka_150246_oprava_20180918
Toto Vysvětlení včetně příloh (opravených mapových podkladů) zadavatel publikuje na profilu
zadavatele.
2.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu konce zadávací
lhůty (poskytnuta dne 18. 9. 2018):
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 16. 10. 2018 do 10,00
hodin a termín otevírání obálek s nabídkami stanovený na 16. 10. 2018 od 10,00 hodin a nově
stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 17. 10. 2018 do 10,00 hodin a termín
otevírání obálek s nabídkami na 17. 10. 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. bankovní záruka nebo pojištění
záruky jako forma poskytnutí jistoty dle § 41 zákona).
Ing. Mgr. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.

