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Veřejná zakázka:

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

Evid. č. VZ:
Zadavatel:

Z2018-036907
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
(doručena dne 13. 11. 2018)
Dobrý den, žádáme Vás o upřesnění výkonů u zakázky Litoměřice a technologie provedení
na požadovaný výkon:
1) 36340 - asanace kůrovcového dříví kombinovaná
2) 31330 - prořezávky-jh + list. chemicky (velikost aplikovaných jedinců? Jedná se o
provedení hyposekerkou?)
3)24530 - odstranění škodících dřevin chemicky.

Odpověď
(poskytnuto dne 19. 11. 2018)
Zadavatel uvádí, že požadované výkony byly vyčleněny omylem. Tuto skutečnost zadavatel
napravil zapracování jednotlivých objemů vyčleněných výkonů do správných výkonů, ze
kterých byly vyčleněny a to následovně:
Ad 1) Výkon v 24530 byl z „přílohy č. P4 – Ceníku pěstebních činností (Část A – ceník PČ)

odstraněn a jeho objem (počet MJ) převeden do výkonu 24430 – Chemická ochrana MLP
proti buřeni – celoplošně. Doplněný počet MJ u tohoto výkonu tedy činí 152 ha.
Ad 2) Výkon v 31330 byl z „přílohy č. P4 – Ceníku pěstebních činností (Část A – ceník PČ)
odstraněn a jeho objem (počet MJ) převeden do výkonu 31310 – Prořezávky- jehlič. + list. ručně + mech. Doplněný počet MJ u tohoto výkonu tedy činí 112 ha.
Ad 3) Výkon v 36340 byl z „přílohy č. P4 – Ceníku pěstebních činností (Část A – ceník PČ)
odstraněn a jeho objem (počet MJ) převeden do výkonu 36330 – Asanace kůrovcového dříví
- chemická. Doplněný počet MJ u tohoto výkonu tedy činí 9 500 m3.
Z uvedeného důvodu zadavatel připravil opravený nabídkový soubor, který byl současně
s tímto vysvětlením 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. 06, kód zakázky 236300, název Litoměřice, tento
opravený nabídkový soubor:
Název opravené komprimované složky: 236300_oprava_19_11_2018
Název opraveného nabídkového souboru: 236300.

2.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace
(poskytnuto dne 19. 11. 2018)
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že v Příloze č.6 ZD – Údaje k doplnění
zadavatelem do smlouvy zadavatel chybně uvedl ve sloupci Název lesní správy (LS) název
SUJ.
Zadavatel uvádí, že správné názvy lesních správ (LS) jsou pro jednotlivé části veřejné zakázky
následující:
Pořadové
číslo části
VZ

Číselný
kód části
VZ

01
02
03
04
05
06
07

138234
182008
191027
216191
235296
236300
240197

Název části VZ
Zámeček
Žatec západ
Pelhřimov
Chladná
Čihadlo
Litoměřice
Telnice

Název lesní správy (LS)
Buchlovice
Žatec
Pelhřimov
Plasy
Litvínov
Litoměřice
Děčín

Zadavatel uvádí, že při přípravě smlouvy k podpisu s vybraným dodavatelem budou namísto
uvedených značek [● 15] a [● 16] uvedeny správné názvy lesní správy (LS) vycházející

z tohoto vysvětlení.
3.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručena dne 16. 11. 2018)
Dobrý den,
dovolujeme si požádat o dodatečné informace k VZ Provádění lesnických činností s
prodejem dříví „při pni“ – leden 2019+, číslo VZ Z2018-036907
Dotazy jsou směřovány k části VZ 239296 Čihadlo. Žádáme o bližší vysvětlení k výkonu
pěstební činnosti 12110 zadanému v nabídkovém souboru v listu CPC takto:
CK
12110

Podvýkon
Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách

MJ
1000 ks

počet MJ
500,000

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace se k uvedenému výkonu uvádí jako bližší vysvětlení
následující:
Ceníkový kód 12110 - Plošky o velikosti 50 x 50 cm
účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného
aktuálního Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použití na
cílový druh: totální (neselektivní) herbicid.
Popis výkonu není v souladu s jeho názvem a uváděný rozsah výkonu představuje cca
čtyřnásobek předpokládaného objemu zalesňování do připravené půdy. Přitom jsou
požadovány ještě další alternativy přípravy půdy, takže mohou vyvstat pochybnosti o tom,
zda je uváděný počet TJ reálný.
Dotazy
1. Jakou technologií by se uvedený výkon měl v rámci zakázky provádět?
2. Jaký je skutečný předpokládaný objem provedení tohoto výkonu?
Odpověď
(poskytnuto dne 19. 11. 2018)
Zadavatel uvádí, že tazatelem dotazovaný objem výkonu 12110 jakož i popis výkonu
uvedený v rámci přílohy č. Z2 – Ostatní informace, byl zadavatelem v nabídkovém souboru
uveden chybně.
Zadavatel uvádí, že správný objem výkonu 12110 - Příprava půdy pod porostem - ruč + mech.
v ploškách uvedený v přílohy č. P4 – Ceníku pěstebních činností (Část A – ceník PČ) činí
50 000 ks namísto původně uvedených 500 000 ks. Současně s ponížením objemu MJ u
výkonu 12110 zadavatel upravil počty MJ u následujících výkonů:
12050 - Příprava půdy na holině - mech. celoplošně správně 47 ha namísto původně
uvedených 33,5 ha.

12070 - Příprava půdy na holině – chem. celoplošně správně 31.5 ha namísto původně
uvedených 36 ha.
12120 - Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích správně 50 ha namísto původně
uvedených 5 ha.
Současně zadavatel provedl opravu popisu výkonu 12110 uvedeného v Příloze č. Z2 – Ostatní
informace, který nahradil následovně „Ceníkový kód 12110 – Plošky o velikosti 50x50 cm“.
Z uvedeného důvodu zadavatel připravil opravený nabídkový soubor, který byl současně
s tímto vysvětlením 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. 05, kód zakázky 235296, název Čihaldo, tento
opravený nabídkový soubor:
Název opravené komprimované složky: 235296_oprava_19_11_2018
Název opraveného nabídkového souboru: 235296.

4.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu konce zadávací
lhůty (poskytnuta dne 16. 11. 2018):
Z důvodu výše uvedených úprav nabídkových souborů a z důvodu prodlení zadavatele
s poskytnutím vyžádaného vysvětlení zadávací dokumentace (položka č. 1 tohoto
dokumentu) o 1 pracovní den oproti lhůtě stanovené v ustanovení § 98 odst. 1 písm. a)
zákona zadavatel přistoupil k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro podání nabídek
následovně.
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 26. 11. 2018 do 10,00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 4. 12. 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).
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