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VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR099/39/003124/2018

DATUM

5.10.2018

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Kotíková

956 999 403

724 524 037

495 262 391

zakazky@lesycr.cz

Název DNS a evidenční číslo zakázky (DNS) ve VVZ:
Provádění těžebních činností (DNS) ev. č.: Z2018-018945

Číslo a název zakázky v DNS: Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví
na LS Bučovice, revíry 04, 05, ev. č.: 916/2018/079
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 čl. 7 Výzvy k podání nabídek č. 13 v kategorii 1
odeslané dne 27. 9. 2018, 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 (poskytnuty dne 5. 10. 2018)
Zadavatel z vlastního podnětu bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
provádí následující změnu zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky.
Zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 3 - Ceník, ve které zadavatel opravuje parametr
ve 2. sloupci „Průměrná přibliž. vzdálenost P-OM“ na 500 m. Ostatní parametry Ceníku
zůstávají beze změny.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že již odeslanou, resp. doručenou elektronickou nabídku lze ve
lhůtě pro podání nabídek zneplatnit a získat tak možnost odeslat novou elektronickou
nabídku ve stanovené lhůtě. K obsahu zneplatněné elektronické nabídky nemá zadavatel
přístup.
Úkon zneplatnění může provést za dodavatele pouze ten uživatel, který má u dané zakázky
nastaveno oprávnění „zneplatnit nabídku, žádost o účast“). Zneplatnění se provádí pomocí
ikony „červeného křížku“. Podrobnosti jsou uvedeny v Manuálu pro dodavatele, který je
k dispozici ke stažení v elektronickém nástroji E-ZAK.
Původní znění přílohy č. 3 zadávací dokumentace: 9162018079_Příloha č. 3_Ceník.xlsx.
Nové znění přílohy č. 3 zadávací dokumentace: 9162018079_Příloha č. 3_CeníkOPRAVA20181005.
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 9. 10. 2018 do 8:00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 16. 10. 2018 do 8:00
hodin.

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

