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Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2019+

Evid. č. VZ:
Z2018-033405
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.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručeno dne 3. 10. 2018)
Znění dotazu:
Prosím o vysvětlení následujících nejednoznačných ustanovení smlouvy, která je součástí
zadávací dokumentace: Je možné v souladu se smlouvou navýšit smluvnímu partnerovi roční
projekt, který byl dle čl. XI. bod 3 stanoven jako maximální tj. ve výši 120% předpokládaného
objemu těžby (připadajícího na kalendářní rok), dále jednostranně navýšit ze strany Lesů ČR
dle čl. XIII. bod 6 písm. a) o dalších 20% tzn. až na výši 144% objemu připadajícího na
kalendářní rok? V případě jednostranného navýšení ze strany Lesů ČR dle čl. XIII. bod 6 písm.
a) je pro výpočet 120% průměrné projektované měsíční těžby, které lze zadat smluvnímu
partnerovi dle čl. XIII. bod 7, použita výše ročního projektu před tímto navýšením, nebo
objem ročního projektu po tomto navýšení?
Odpověď
(poskytnuto dne 8. 10. 2018)
V čl. XI. odst. 3 smlouvy je uvedeno, že objem dříví k těžbě v předaném ročním projektu
nesmí být vyšší než 120 % (či nižší než 80 %) předpokládaného objemu těžby připadajícího
na kalendářní rok účinnosti Smlouvy; tentýž odstavec dále stanoví, že takto určený objem
dříví k těžbě může být dále navýšen, popř. snížen, v rámci změnových řízení ve smyslu čl. XIII.
smlouvy, tj. dohodou nebo jednostrannou změnou ze strany Lesů ČR. Aniž by byl smluvní

partner oprávněn smlouvu vypovědět, lze jednostrannou změnou projekt navýšit (popř.
snížit) až o 20 % (viz čl. XIII. odst. 8, resp. čl. XXIII. odst. 6 písm. c) smlouvy). Projekt tak lze
navýšit až na 144 % objemu připadajícího na kalendářní rok účinnosti smlouvy.
V čl. XIII. odst. 7 smlouvy se mimo jiné uvádí, že v případě jednostranné změny projektu dle
čl. XIII odst. 6 bodu pod písm. a) nesmí být objem dříví k těžbě smluvnímu partnerovi
zadaný v kalendářním měsíci vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby, která se
stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě určeného ročním projektem a počtu
měsíců, po které má takový projekt platit. Pro výpočet hodnoty průměrné projektované
měsíční těžby v daném případě je rozhodný objem (ročního) projektu před takovým
jednostranným navýšením.
2.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace
(poskytnuto dne 8. 10. 2018)
Zadavatel zjistil, že při práci se souborem „03 Priloha_c_2_ZD_Smlouva o provadeni
komplexnich lesnickych cinnosti a prodeji drivi_LC2019plus“ se v ojedinělých případech
některým uživatelům projevují problémy s formátováním textu při zobrazení závazného
vzoru smlouvy na monitoru (zobrazení číslování některých článků smlouvy, zobrazení ust. čl.
XI odst. 3 smlouvy). V takovém případě zadavatel doporučuje pro odstranění problémů
s formátováním textu převést soubor do formátu .pdf, případně dokument vytisknout.

3.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace
(poskytnuto dne 8. 10. 2018)
Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že nově stanoví jako podmínku pro uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku předložení prosté kopie (skenu) záruční listiny, jíž je
prokazováno sjednání bankovní záruky k zajištění smluvních závazků dle čl. 7.3. zadávací
dokumentace. Originál takové záruční listiny bude vybraný dodavatel nově povinen
zadavateli předat až po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (podrobné podmínky jsou
upraveny v závazném vzoru smlouvy). Účelem provedené úpravy je umožnit využívání
listinné (nikoliv elektronické) podoby záruční listiny, jíž je prokazováno sjednání bankovní
záruky k zajištění smluvních závazků.
Ve smyslu výše uvedeného zadavatel upravil kapitoly 7.3. a 11.3. zadávací dokumentace a
článek XXI. odst. 1 závazného vzoru smlouvy. Provedené úpravy jsou zvýrazněny červenou
barvou písma. Upravené dokumenty zadavatel uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla
uveřejněna
zadávací
dokumentace,
tedy
na
profilu
zadavatele
zde:
https://zakazky.lesycr.cz/contract_display_10979.html v sekci Veřejné dokumenty v oddílu
Zadávací a kvalifikační dokumentace. Názvy upravených souborů jsou uvedeny níže ve výčtu
příloh.

(Poznámka: Zadavatel zdůrazňuje, že provedená úprava se netýká záruční listiny sloužící
k prokázání poskytnutí jistoty formou bankovní záruky podle ust. § 41 odst. 3 zákona. I
nadále platí, že pokud dodavatel jako formu poskytnutí jistoty zvolí bankovní záruku ve
prospěch zadavatele, je v případě podání nabídky v elektronické podobě nutné, aby
dodavatel jako součást nabídky předložil originál záruční listiny v elektronické podobě, tj.
originální soubor vystavený bankou včetně elektronických podpisů. V podrobnostech viz čl.
1.3. zadávací dokumentace).
Přílohy:
▪

soubor „01 Zadavaci dokumentace_LC2019plus_uprava_20181008“

▪

soubor „03 Priloha_c_2_ZD_Smlouva o provadeni komplexnich lesnickych cinnosti a
prodeji drivi_LC2019plus_uprava 20181008“

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

