Digitálně podepsal Ing. Mgr. Jitka Hejlová
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-42196451, O=Lesy České
republiky, s.p. [IČ 42196451], OU=99315, CN=Ing. Mgr.
Jitka Hejlová, SN=Hejlová, GN=Jitka, serialNumber=P24100, title=vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 01.11.2018 13:14:48

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR099/39/003386/2018
VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

Hloušek

956 999 245

724 524 010

DATUM

01. 11. 2018
FAX

E-MAIL

zakazky@lesycr.cz

Veřejná zakázka:

Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2020

Evid. č. VZ:
Zadavatel:

Z2018-034192
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

Upozornění zadavatele
Zadavatel považuje za vhodné upozornit touto cestou dodavatele na vybraná ustanovení zadávací
dokumentace, která mají dopad na způsob zpracování a podání nabídky:

1. V bodu 1.3.2. zadávací dokumentace je uvedeno:
„Pro podání nabídky v elektronické podobě platí ve vztahu k počtu a velikosti vkládaných
souborů následující omezení. Je možno vložit nejvýše 5 souborů, každý z nich o maximální
velikosti 40 MB.“
Zadavatel upozorňuje, že pokud dodavatel do elektronického nástroje vloží větší počet souborů,
než je v zadávací dokumentaci stanovený limit (tj. vloží 6 nebo více souborů), elektronický nástroj
v takovém případě zobrazí upozornění oznamující dodavateli překročení limitu počtu příloh a
oznámení o tom, že nadpočetné soubory (přílohy) nebudou k nabídce přidány. Pokud by dodavatel
přes zobrazení výše uvedeného upozornění přistoupil k potvrzení a odeslání nabídky, nebude
odeslaná nabídka tyto soubory obsahovat.

2. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby vyplněné závazné rozpočtové členění ceny za dílo
(příloha smlouvy č. 3), jakožto součást nabídky, nepřeváděli do jiných formátů (jako je např. *.pdf),
ale předložili ho v nabídce v jeho původním formátu (*.xls) nebo ve formátu *.xlsx.

3. V bodu 13.2. zadávací dokumentace je k jednotlivým možným formám poskytnutí jistoty
uvedeno následující:
Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je výhradně originál záruční listiny
v elektronické podobě, tj. originální soubor vystavený bankou včetně elektronických podpisů.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky (ve smyslu ustanovení § 2868 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je
účastník zadávacího řízení a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona pojistné plnění (tj. účastníku zadávacího řízení
v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst.
2 zákona).
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí peněžní jistoty sdělením údajů o
provedené platbě zadavateli.
Zadavatel upozorňuje, že v souladu se zvolenou formou poskytnutí jistoty musí nabídka účastníka
zadávacího řízení obsahovat adekvátní výše uvedené dokumenty.

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

