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Veřejná zakázka:

Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)

Evid. č. VZ:

Z2018-044692

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. 2

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 (dále též jen „vysvětlení zadávací
dokumentace“) se uveřejňuje na profilu zadavatele.
V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše
uvedené veřejné zakázce 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 vysvětlení zadávací dokumentace

1.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 17. 1. 2019):
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na základě které může
v souvislosti s případnou úpravou zadávací dokumentace dojít ke stanovení nové lhůty pro
podání nabídek. S ohledem na blížící se konec lhůty pro podání nabídek 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 22. 1. 2019 do 10:00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 29. 1. 2019 do 10:00
hodin.
Odpověď na výše zmíněnou doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace odešle
zadavatel po jejím zpracování všem dodavatelům, kteří se k příslušné veřejné zakázce
zaregistrovali na profilu zadavatele nebo v elektronickém nástroji EVEZA a všem
dodavatelům, kteří v průběhu zadávacího řízení požádali o vysvětlení zadávací
dokumentace.
Současně zadavatel tuto odpověď zveřejní na profilu zadavatele (v sekci veřejné
dokumenty).

2.

Vysvětlení zadávací dokumentace (poskytnuto dne 23. 1. 2019)

NOVÉ

- žádost o vysvětlení doručena 7. 1. 2019
Dotaz:
Vážení,
dovolím si Vás upozornit, že dlouhodobě ve Vámi používané kategorizaci strojů podle
velikosti ve výběrových řízeních, uvádíte (a požadujete) nereálné rozměry strojů v kategorii
Harvestorový uzel I.
Šířku harvestoru do 2100 mm v současné době splňuje např. harvestor Vimek 404SE, nebo
starší typy strojů, jako Rottne 2004 nebo Neuson 8002 HV (v ČR již minimálně používané
stroje). Naproti tomu asi nejpoužívanější harvestor v této kategorii - Rottne H8 - má šířku
v rozmezí 2050 – 2201 mm dle použitých pneumatik. Stejný případ je také stroj Sampo HR
1046 se šířkou 2100 – 2400, opět dle použitých pneumatik.
Za předpokladu, že většina provozovatelů těchto harvestorů používá ekologičtější širší
pneumatiky, tak nemohou splnit Vaše požadavky a jsou předem zbaveni možnosti se

soutěže účastnit. Zadavatel se zbavuje potenciální výrobní kapacity a provozovatelé šetrné
technologie jsou diskriminováni.
Myslím, že by bylo vhodné tento parametr upravit, dle rozměrů aktuálně vyráběných a
používaných strojů.
Odpověď:
S ohledem na plánované využití strojů s parametry požadovanými pro Harvestorový uzel I
v mladých porostech, přičemž není žádoucí, aby při provádění výchovných zásahů byly
vytvářeny široké obslužné linky kvůli šířce harvestoru/vyvážecí soupravy a vzhledem
k tomu, že stroje s parametry uvedenými pro Harvestorový uzel I existují, zadavatel trvá na
kategorizaci harvestorových uzlů včetně jejich technického vymezení.
3.

Vysvětlení zadávací dokumentace (poskytnut0 dne 23. 1. 2019)

NOVÉ

- úprava zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele
Zadavatel tímto opravuje zřejmou administrativní chybu uvedenou v Zadávací dokumentaci
v čl. 10. PŘÍPRAVA SMLOUVY K PODPISU.
Nové znění bodu 10.1 zadávací dokumentace:
Dodavatel ve své nabídce návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky nepředkládá.
Dodavatel je povinen veškeré podmínky uvedené v závazném vzoru smlouvy bez výhrad
akceptovat. Projev vůle akceptace těchto podmínek učiní dodavatel podáním nabídky.
Zadavatel při přípravě smlouvy, která má být uzavřena s vybraným dodavatelem, doplní
do závazného vzoru smlouvy všechny nezbytné údaje (zejména se jedná o identifikační
údaje dodavatele obsažené v Nabídkovém listu vybraného dodavatele a jednotkovou
cenu za 1 m3 zpracovaného/přiblíženého dřeva). Do nabídky dodavatel zařadí Nabídkový
list, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.
V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 82 zákona, zohlední tuto skutečnost
dodavatelé v Nabídkovém listě (identifikační údaje dodavatelů).

4.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta dne 23. 1. 2019)

NOVÉ

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace
v souladu se zákonem, to znamená ve lhůtě 3 pracovních dnů, prodlužuje zadavatel lhůtu
pro podání nabídek o tolik dní, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace do uveřejnění 3 pracovní dny.

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 29. 1. 2019 do 10:00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 6. 2. 2019 do 10:00 hodin.

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

