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Veřejná zakázka:

Výzva k podání nabídek č. 6 - provedení pyrotechnického průzkumu

Evid. č. VZ:

099/2019/005

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 čl. 7 Výzvy k podání nabídek č. 11 a zadávací
dokumentace odeslané dne 12. 10. 2018, 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
1.

Znění dotazu/Znění dodatečné informace

Dotaz dodavatele doručený dne 15.1.2019
Dne 11.1.2019 jsme obdržely Výzvu na podání cenové nabídky na provedení
pyrotechnického průzkumu v Bořím lese, Břeclav jako Výzvu č.6., bohužel nám došla
dokumentace na výzvu č. 5 i s mapovými podklady na č.5, které byly již vysoutěženy, a
zřejmě jsou také již prováděny.
Dostaly jsme staré podklady a zároveň prosíme o zaslání průběžných zpráv o provedeném
pyrotechnickém průzkumu na etapách č. 4 a č.5, které již probíhají.
Dotaz dodavatele doručený dne 15.1.2019
Předmět výzvy č.6 je totožný s předmětem výzvy č.5. Jedná se o omyl nebo záměr?

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuta dne 16. 1. 2019)
Zadavatel uvádí, že nedopatřením byl ve Výzvě č. 6 uveden soupis ploch a jednotlivé mapy
z již uzavřené Výzvy č. 5. Jedná se o omyl, nikoliv o úmysl zadavatele zadat
k pyrotechnickému průzkumu plochy, které již byly vysoutěženy v rámci výzvy č. 5.
V souvislosti tímto nedopatřením přistoupil zadavatel k nápravě, a to provedením níže
uvedených úprav zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky:
Zadavatel tímto ruší přehled míst plnění uvedený v zadávací dokumentaci v článku 2.4 a
v Příloze č. 1 ZD – Smlouva o dílo – ABL a nahrazuje jej následujícím přehledem míst plnění:
JPRL (Dílec)

plocha (ha)

730B05

1,14

730B08
730C08

13,52
3,34

730D04a
730D09

2,85
5,09

730D11

3,77

731A08b
731D03

0,27
2,28

731D04

4,67

731D08

13,31

Celkem

50,24

S tím současně dochází ke změny celkové rozlohy plochy určené k pyrotechnickému
průzkumu na hodnotu 50,24 ha.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změny.
V souvislosti s provedenou úpravou přistoupil zadavatel k nahrazení Přílohy či 1 ZD novou
přílohou obsahující výše uvedené změny:
Původní znění dokumentu Příloha č. 1 ZD – Smlouva o dílo – ABL nahrazuje upraveným
dokumentem Příloha č. 1 ZD – Smlouva o dílo – ABL_oprava.
Zadavatel použije v nabídce nové znění Přílohy č. 1 - Smlouva o dílo – ABL_oprava.
V souvislosti s požadavkem dodavatele na zaslání průběžných zpráv o provedeném
pyrotechnickém průzkumu k etapám č. 4 a č. 5 zadavatel doplnil zadávací dokumentaci v
Příloze č. 2 - zprávy z výsledků pyrotechnického průzkumu o zprávy z výsledků čtvrté a páté
výzvy, které jsou zadavatelem označeny „Prubezne zpravy4“ a „Prubezne zpravy5“ a to

připojením následujících souborů do zadávací dokumentace:
- Priloha c.2 Prubezne zpravy4
- Priloha c.2 Prubezne zpravy5

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 16. 1. 2019):
Z důvodu změny zadávací dokumentace přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání
nabídek na plnění shora uvedené veřejné zakázky následovně:
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 23. 1. 2019 do 10,00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 29. 1. 2019 do 10,00
hodin.
Pro úplnost zadavatel uvádí, že již odeslanou, resp. doručenou elektronickou nabídku lze ve
lhůtě pro podání nabídek zneplatnit a získat tak možnost odeslat novou elektronickou
nabídku ve stanovené lhůtě. K obsahu zneplatněné elektronické nabídky nemá zadavatel
přístup.
Úkon zneplatnění může provést za dodavatele pouze ten uživatel, který má u dané zakázky
nastaveno oprávnění „zneplatnit nabídku, žádost o účast“). Zneplatnění se provádí pomocí
ikony „červeného křížku“. Podrobnosti jsou uvedeny v Manuálu pro dodavatele, který je
k dispozici ke stažení v elektronickém nástroji E-ZAK.

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

