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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. 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.
V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechna již dříve
poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.
Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí
a sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace).
Tzn., že nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto
dokumentem nově poskytovaná vysvětlení zadávací dokumentace.
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): UŽ NEPLATÍ
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).

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 11.4. 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_10933.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_TC_LS_Telc_listopad_2018+_uprava_20181008“

▪

soubor „03 Priloha c_2_ZD_Smlouva_TC_LS_Telc_listopad_2018+_uprava_20181008“

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace
(poskytnuto dne 8. 10. 2018):
Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že pro jednotlivé části veřejné zakázky nově
stanoví v příloze č. 1 ZD – Přehled částí veřejné zakázky maximálně přípustné hodnoty
nabídkové ceny NCCELKEM. Pokud dodavatel v nabídce uvede vyšší nabídkovou cenu NCCELKEM
než je zadavatelem stanovená maximálně přípustná hodnota, bude tato skutečnost
důvodem pro vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.
Ve smyslu výše uvedeného zadavatel upravil kapitoly 2.3., 9.1. a 11.1. zadávací dokumentace
a přílohu č. 1 ZD – Přehled částí veřejné zakázky. 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_10933.html v sekci Veřejné dokumenty v oddílu
Zadávací a kvalifikační dokumentace. Názvy upravených souborů jsou uvedeny níže ve výčtu
příloh.
Přílohy:

5.

▪

soubor „01 Zadavaci dokumentace_TC_LS_Telc_listopad_2018+_uprava_20181008“

▪

soubor „02 Priloha_c_1_ZD_Prehled casti VZ minimalni
uroven_TC_LS_Telc_listopad_2018+_uprava_20181008“

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu konce zadávací
lhůty (poskytnuta dne 8. 10. 2018): UŽ NEPLATÍ
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 17. 10. 2018 do 10,00 hodin a termín
otevírání obálek s nabídkami stanovený na 17. 10. 2018 od 10,00 hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro
podání nabídek na 9. 11. 2018 do 10,00 hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 9. 11. 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).

6.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace

nové

(poskytnuto dne 6. 11. 2018)
Zadavatel upozorňuje dodavatele na bod 1.3.2. zadávací dokumentace s názvem Základní
informace o podání nabídky v elektronické podobě, doporučení zadavatele, 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 5 souborů, každý z nich o maximální
velikosti 40 MB.“
Ke shora uvedenému ustanovení zadavatel dále uvádí, 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.

7.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace

nové

(poskytnuto dne 6. 11. 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.
nové

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručena dne 29. 10. 2018)
Dovolujeme si požádat o dodatečné informace k VZ „Provádění těžebních činností s
prodejem dříví "při pni" – LS Telč listopad 2018+, číslo VZ Z2018-031859
Dotazy jsou směřovány ke všem částem VZ.
1. Bylo by možné blíže specifikovat činnosti, které jsou požadovány v rámci provedení
výkonu 036330 Asanace kůrovcového dříví – chemická?
V Příloze Z2 ani jinde v zadávací dokumentaci není uvedený výkon blíže specifikován.
Chemická asanace dříví je přitom specifický výkon s velkou vahou v rámci předmětné
zakázky, který lze v praxi provádět odlišným postupem s využitím různých technických
prostředků. Žádáme proto o podrobnější objasnění uvažovaného technologického

postupu asanace dříví v rámci předmětné zakázky, resp. částí zakázky.
2. V článku 2.4.3. zadávací dokumentace se hovoří o prodeji smluvním partnerem
nevytěženého, ale asanovaného dříví. Objem ani podmínky přitom nejsou v zadávací
dokumentaci blíže definovány. Jaký objem dříví zadavatel předpokládá takto
smluvnímu partnerovi prodat v jednotlivých částech zakázky?
Odpověď
(poskytnuto dne 6. 11. 2018)
Ad 1) Zadavatel uvádí, že požadavky na provedení výkonu 036330 Asanace kůrovcového
dříví – chemická jsou uvedeny v příloze T2t Smlouvy. Volba konkrétního technologického
postupu je věcí smluvního partnera.
Ad 2) Zadavatel uvádí, že při plnění této veřejné zakázky (resp. jejích jednotlivých částí)
nepředpokládá prodej dříví smluvním partnerem nevytěženého, ale pouze asanovaného,
smluvnímu partnerovi. Obecně zadavatel v této věci doplňuje, že případný prodej takového
dříví smluvnímu partnerovi upravuje článek V. odst. 2 závazného vzoru smlouvy, který tvoří
přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
9.
nové

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu konce zadávací
lhůty (poskytnuta dne 6. 11. 2018):
Z důvodu prodlení zadavatele s poskytnutím vyžádaného vysvětlení zadávací dokumentace
(položka č. 8 tohoto dokumentu) o 3 pracovní dny oproti lhůtě stanovené v ustanovení § 98
odst. 1 písm. a) zákona zadavatel přistoupil k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 9. 11. 2018 do 10,00
hodin a termín neveřejného otevírání obálek s nabídkami stanovený na 9. 11. 2018 od 10,00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 15. 11. 2018 do 10,00
hodin a termín neveřejného otevírání obálek s nabídkami na 15. 11. 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).

10.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace

nové

(poskytnuto dne 6. 11. 2018)
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že otevírání obálek s nabídkami je neveřejné, jelikož do
termínu 18.10.2018 nebyla podána žádná listinná nabídka. V souladu s § 109 zákona tedy
nebude probíhat veřejné otevírání nabídek za účasti účastníků zadávacího řízení nebo

dalších osob.

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

