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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.
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:

4.

▪

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“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručeno dne 22. 10. 2018)
Znění dotazu:
Dotaz k zadávací dokumentaci a k závaznému vzoru smlouvy.
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí v bodu 10.3.2. Úprava cen dříví, že „Cena dříví bude
po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky upravována způsobem stanoveným v
závazném vzoru smlouvy“. V závazném vzoru smlouvy, v článku XVI. Cena dříví, v bodu 3 se
uvádí mimo jiné toto: „Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro
příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo“.
Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uvádí Matici vah LČR pro aplikaci Indexů cen
dříví. Tato matice vah používá jako indexy podíly jednotlivých sortimentů podle dřevin,
hmotnatostí a ceníkových kódů.
Matice vah uvádí ve dřevině smrk pro hmotnatost +1,00 tyto váhy pro jednotlivé vybrané
ceníkové kódy:

Výřezy III.A/B třídy jakosti
Výřezy III.C třídy jakosti
Výřezy III.D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti
Celkem

běžná
0,47
0,11
0,18
0,24
1,00

souše
kůrovcové
0,00
0,21
0,00
0,35
0,70
0,18
0,30
0,26
1,00

1,00

lapák
0,11
0,37
0,26
0,26
1,00

Zadavatel dále v závazném vzoru smlouvy v příloze T4 – Definice ceníkových kódů těženého
dříví specifikuje jednotlivé kvality dříví takto:
Specifikace kvality dříví
- xx0x – běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xx1x – souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou,
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
- xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- xx3x – lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x – živelná – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem
působením abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy
poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném
směru) v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
Z této specifikace vyplývá, že v kvalitě dříví kůrovcová (tj. dříví zadaného v režimu Přílohy č.
Z3) je zahrnut blíže nespecifikovaný podíl souší, který však není vůbec zohledněn v matici
vah, neboť pokud by tak bylo, již z logiky věci by nebylo možné docílit stejnou váhu
sortimentu výřezy smrk III.D třídy jakosti u kvality běžná a kvality kůrovcová.
Dotazy uchazeče tedy zní:
Dotaz č.1) Jaký podíl souší předpokládá zadavatel v kvalitě kůrovcové dříví a proč tento podíl
není zahrnut v matici vah sortimentů u této specifikace?
Dotaz č.2) Jaký objem dříví z celkového objemu těžby na zakázce je plánován k těžbě v první
roce zakázky na částech zakázky označené jako „ kalamitní“ č.17 – 154007 – Měřín, č.18 –
155010 – Ledeč, č.19 – 155011 – Světlá, č.20 – 155020 – Humpolec?
Dotaz č.3) Jaký celkový objem těžby předpokládá zadavatel vytěžit v roce 2018 a v roce
2019?
Kolik z této výše předpokládá uvést na trh (všemi distribučními kanály – prodej u P, v
aukcích na P a přímý prodej sortimentů) v roce 2018 a 2019?
Jaký podíl z výše uvedených hodnot připadá na dřevinu smrk?

Odpověď
(poskytnuto dne 25. 10. 2018)
Ad 1) Zadavatel bude zadávat v ceníkovém kódu kůrovcové dříví pouze aktivní kůrovcové
dříví, tzn. čerstvé odumírající dříví s přítomností některého z vývojových stadií kůrovce.
Zadavatel odkazuje v této souvislosti na povinnosti stanovené vyhláškou Ministerstva

zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a
vzor služebního odznaku, ve znění pozdějších předpisů.
Podíly kvalit a cenových kódů, jak jsou definovány pro výpočet indexace, byly stanoveny
v rámci pracovní skupiny indexace ve stejných hodnotách jako tomu bylo v tendrech 2018+.
Tyto hodnoty včetně výpočtu jsou předem známy a účastník zadávacího řízení nabídne cenu
s ohledem na tyto předem definované parametry.
Ad 2) Na kalamitních zakázkách č. 17 – 154007 – Měřín, č. 18 – 155010 – Ledeč, č. 19 –
155011 – Světlá, č. 20 – 155020 – Humpolec je plánován objem těžeb pro první rok zakázky
v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 3 Projekty a Zadávací listy Smlouvy o provádění
komplexních lesnických činností a o prodeji dříví od 1. 1. 2019.
Ad 3) Zadavatel předpokládá, že v roce 2018 vytěží celkem 10,5 mil m3 dříví. Ke III. kvartálu
roku 2018 činí zastoupení jednotlivých distribučních kanálů pro prodej dříví na lokalitě „při
pni“ 52 %, pro prodej dříví prostřednictvím elektronických aukcí dříví 40 %, přímý prodej
sortimentů 4 % a neuvedeno na trh 4 %.
Předpokládaný celkový objem těžeb v roce 2019 se pohybuje v rozmezí 12- 15 mil m3,
přičemž lze očekávat především provádění těžební činnosti spočívající ve zpracování
nahodilé těžby. Pro rok 2019 nelze v současné době s ohledem na zpracování nahodilé
těžby stanovit zastoupení jednotlivých distribučních kanálů pro prodej dříví.
Na dřevinu smrk připadá 89 % předpokládaného objemu celkové těžby v roce 2018 i v roce
2019.

5.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace
(poskytnuto dne 25. 10. 2018)
Zadavatel zjistil, že u části Veřejné zakázky č. 38 (kód zakázky 223018, název Český les)
v Příloze č. T3 – Ceníku těžebních činností nabídkového souboru není možné zadávat
hodnoty odpovídající jednotkové nabídkové ceně těžebních činností. Z uvedeného důvodu
zadavatel poskytuje opravený nabídkový soubor k této části Veřejné zakázky, a to jako
přílohu tohoto Vysvětlení/Doplnění/Změny zadávací dokumentace.
Opravený nabídkový soubor je rovněž publikován na profilu zadavatele (v příslušné
komprimované složce byl tímto opraveným nabídkovým souborem nahrazen původní
nabídkový soubor). Dodavatel použije ke zpracování nabídky pro část č. 38, kód zakázky
1223018, název Český les, tento opravený nabídkový soubor:
Název opravené komprimované složky: 223018_oprava_25_10_2018
Název opraveného nabídkového souboru: N_zakázka_P_223018_oprava_25_10_2018.

6.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručeno dne 24. 10. 2018)
dovolujeme si požádat o dodatečné informace k VZ „Provádění lesnických činností s
prodejem dříví "při pni" - rok 2019+", číslo VZ Z2018-033405:
1. Části zakázky 233001 Suchdol, 233002 Kovářská
V ZD (Příloha Z2 – Ostatní informace) se uvádí:
Sadební materiál LČR
Na část výsadby bude v r. 2021, 2022 a 2023 použit vlastní sadební materiál LČR
pěstovaný v horských školkách v celkovém množství 550 tis. ks. Smluvní partner bude
vyzván k převzetí a do 3 prac. dnů musí tento sadební materiál převzít. O převzetí bude
pořízen zápis. Následně do 10 dnů od převzetí musí být zalesněn. Sadební materiál se
přejímá vyzvednutý, vytříděný, nasvazkovaný. Bude se jednat o 100 tis. ks PRK SM.
Dotaz č. 1:
Z jakých horských školek (lokalit) a v jakém množství dle lokalit bude sadební materiál
(SaMa) dodáván? Odpověď je důležitá pro správné nacenění nákladů na přepravu
SaMa.
Dotaz č. 2:
Počítá zadavatel s tím, že v případě hromadné dodávky sazenic není požadavek na
zalesnění do 10 dnů v praxi obecně garantovatelný a že se neobejde bez možnosti
uskladnění SaMa v klimatizovaných skladech nebo sněžných jamách?
V Příloze Z2 jsou uvedeny požadavky na složení přípravků na ochranu rostlin. Vyplývá z
nich, že budou rovněž požadovány v praxi dosud méně používané přípravky, jejichž cena
je několikanásobně vyšší než u běžně používaných prostředků. V Příloze Z2 je dále
uvedeno, že druh přípravku bude upřesněn až v jednotlivých projektech. Týká se
následujících výkonů:
23110
nátěr nebo postřik letní
23120
nátěr nebo postřik zimní
23150
ochrana náletů repelenty letní
23160
ochrana náletů repelenty zimní
26010
hlodavci - nátěr kultur repelenty
35130
ochrana kmenů repelenty - celoplošný nátěr kmene.
Dotaz č. 3:
Bylo by možné rozdělit naceňované výkony podle typu požadované účinné látky,
anebo alespoň stanovit závazný poměr použití těchto prostředků v rámci

naceňovaných výkonů? Bez toho je zadání neurčité a při váze uvedených výkonů má
významný vliv na nabídkovou cenu.
2. Část zakázky 233002 Kovářská
V ZD (Příloha Z2 – Ostatní informace) se uvádí:
35130 - ochrana kmenů repelenty - celopl. nátěr kmene - druh přípravku bude upřesněn
v jednotlivých projektech dle navykání zvěře na použitý prostředek a dle seznamu
povolených přípravků, prostředky s účinnou látkou křemenný písek, kmen nebude
vyvětvován.
Dotaz č. 4:
Jakým způsobem bude prováděna celoplošná aplikace? Půjde o aplikaci na již vyvětvené
kmeny, resp. kmeny vzrostlých stromů, anebo mají být natírány celé kmeny
nevyvětvených stromů, tzn. případy, kde se v praxi obvykle aplikuje repelent bodováním?

Odpověď
(poskytnuto dne 25. 10. 2018)
Ad1) Zadavatel bude dodávat vlastní sadební materiál z horských školek v lokalitách
Kovářská v objemu 40 %, Černý Potok v objemu 40 %, Výsluní v objemu 10 %, Vejprty
v objemu 10 % z celkového množství sadebního materiálu požadovaného zadavatelem. Dle
aktuálně provedené inventury sazenic ve školce Kovářská počítá zadavatel s dodávkou cca
20 tis. ks sazenic již v roce 2019.

Ad 2) Zadavatel nepočítá s hromadnou dodávkou sazenic. Dodávka sazenic bude rozložena
do několika částí s denním odběrem, který bude respektovat rozložení potřeb zalesnění dle
lokalit. Zadavatel předpokládá, že při takovém jednorázovém množství dodaných sazenic
bude zalesnění do 10 dnů zvladatelné. Pro výjimečné případy má zadavatel k dispozici
dostatečně hustou síť provozních sněžných jam.

Ad 3) Zadavatel předpokládá použití níže uvedeného procentuálního poměru prostředků
s uvedenou účinnou látkou:
Poměr prostředků s uvedenou účinnou látkou pro letní nátěry nebo postřiky:
Ichtyolový komplex – 50 %
Ovčí tuk – 50 %

Poměr prostředků s uvedenou účinnou látkou pro zimní nátěry a nátěry kmene:
Křemenný písek – 40 %
Tálový olej – 30 %
Destilační zbytky tuku – 30 %
Ad 4) Zadavatel uvádí, že se nebude jednat o aplikaci na vyvětvené kmeny. Natírány budou
pouze celé kmeny nevyvětvených stromů a to celoplošně nikoliv bodováním, tedy celá
plocha kmene (kůra) kromě větví, tedy kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše
obvodu až do výše 2 m. Zadavatel uvádí, že v roce 2014 až 2018 bylo tímto způsobem
ošetřeno 19 000 ks stromů.
7.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace
(poskytnuto dne 25. 10. 2018)
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby vyplněné nabídkové soubory, které budou součástí
podávaných nabídek, nepřeváděli do jiných formátů (jako je např. *.pdf), ale předložili je v
nabídce v jejich původním formátu (*.xls).

8.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu konce zadávací
lhůty (poskytnuta 25. 10. 2018):
Zadavatel v souvislosti s vysvětlením podaným v položce č. 5 a 6 tohoto dokumentu ruší
termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 1. 11. 2018 do 10,00 hodin a nově
stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 5. 11. 2018 do 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).

9.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace

nové

(poskytnuto dne 29. 10. 2018)
Zadavatel upozorňuje dodavatele na čl. 1.3.1. zadávací dokumentace s názvem Povinnost
podat nabídku v elektronické podobě, ve kterém zadavatel uvádí:
„Pro podání nabídky v elektronické podobě platí ve vztahu k počtu a velikosti
vkládaných souborů následující omezení. Je možno vložit nejvýše 20 souborů,
každý z nich o maximální velikosti 40 MB.“
Ke shora uvedenému ustanovení zadavatel dále uvádí, že pokud by se dodavatel pokusil

vložit větší počet souborů, než je uvedeno v zadávací dokumentaci (tj. 21 a více),
elektronický nástroj v takovém případě zobrazí upozornění oznamující dodavateli
překročení limitu počtu příloh a oznámení o tom, že taková příloha a případné
další nebudou k nabídce přidány.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že pokud by dodavatel přes zobrazení výše uvedeného
upozornění přistoupil k potvrzení a odeslání nabídky, nebude odeslaná nabídka tyto
soubory obsahovat.
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