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: 19.03.2019 12:59:39

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR099/39/000811/2019

DATUM

19. 03. 2019

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Kotíková

956 999 403

724 524 037

495 262 391

zakazky@lesycr.cz

Název DNS a evidenční číslo zakázky (DNS) ve VVZ:
Provádění těžebních činností (DNS) ev. č.: Z2018-018945

Název a číslo zakázky v DNS:
Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LHC
Červený Hrádek, ev. č.: 933/2019/014

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 čl. 7 Výzvy k podání nabídek č. 69 v kategorii 1
odeslané dne 8. 3. 2019, 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.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuty dne 12. 03. 2019)
Zadavatel z vlastního podnětu bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
provádí následující změnu zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky.

1)

Zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu číslo 1 ZD - Závazný vzor smlouvy o dílo
včetně jejich příloh.

Zadavatel ve smlouvě opravil bod 2.1. takto:
Předmětem této smlouvy je provádění těžby, manipulace a přibližování dříví harvestorovým
uzlem, zahrnující především následující činnosti:
-

těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem (případně odkornění),

-

vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle
výrobních sortimentů a ukládání dříví do skládek,

-

rozřezání neužitkové hmoty nehroubí1 vztahující se k těžené dřevní hmotě do
maximálně dvoumetrových sekcí,

dále také souhrnně „těžební činnost“.

2)

Současně zadavatel uvádí, že specifikaci předmětu veřejné zakázky v bodě 2.2. Výzvy
k podání nabídek a zadávací dokumentace upravuje následovně:

Předmětem této kategorie DNS je provádění těžby, případně také manipulace a přibližování
dřeva harvestorovým uzlem, zahrnující následující činnosti:
•
•
•

těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem (případně odkornění),
vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle
vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,
rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do
maximálně dvoumetrových sekcí.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plnění veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS
musí dodavatel disponovat mechanismem – harvestorovým uzlem s technickými parametry,
které zadavatel stanoví pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS vždy ve
výzvě k podání nabídky dle § 141 zákona. Zadavatel ve výzvě k podání nabídky stanoví
požadované technické parametry harvestorového uzlu, který musí být využit pro plnění
příslušné dílčí smlouvy, a to s ohledem na konkrétní plnění sjednávané v příslušné dílčí
smlouvě.
Bude-li to nezbytné s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. se bude
jednat o lesní porosty s přirozenou obnovou), může zadavatel požadovat směrové předkácení
jednomužnou motorovou pilou. Předpokládaný rozsah těchto činností bude vždy
specifikován ve výzvě k podání nabídky.

1

Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.

Původní znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace:
933_2019_014_Příloha_č._1_ZD_Závazný_vzor_smlouvy_o_dílo_včetně_příloh
Nové znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace:
933_2019_014_Příloha_č._1_ZD_OPRAVA201903012_Závazný_vzor_smlouvy_o_dílo_včetně
_příloh
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 19. 03. 2019 do 8:00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 25. 03. 2019 do 8:00 hodin.

2.
Nové

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuty dne 19.03.2019)
- žádost o vysvětlení doručena 18. 03. 2019

Dotaz č. 1

Dovolujeme si požádat o poskytnutí dodatečné informace k VZ zadávané v zavedeném DNS –
„Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 1 – Výroba dříví na OM harvestorovou technologií
na LHC Červený Hrádek“, evidenční číslo zakázky 933/2019/014.
Ve vymezení předmětu veřejné zakázky (bod 2.2. Výzvy k podání nabídek a bod 2.1. Smlouvy o
dílo) je uvedeno:
2.1.
Předmětem této smlouvy je provádění těžby, manipulace a přibližování dříví
harvestorovým uzlem, zahrnující především následující činnosti:
-

těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem (případně odkornění),

…
Nikde ovšem není uvedeno, jakým způsobem má být „případné odkornění“ provedeno a
zejména v jakém rozsahu bude prováděno. Vzhledem k tomu, že odkornění je technologicky
poměrně náročná operace s významným dopadem do nabídkové ceny, v obdobných
případech bývá obvyklejší, když se tento výkon vyčlení a naceňuje samostatně, což snižuje
neurčitost zadání zakázky a omezuje možné spekulace při přípravě nabídek.
Odpověď:
Zadavatel ve smlouvě opravil bod 2.1. takto:
Předmětem této smlouvy je provádění těžby, manipulace a přibližování dříví harvestorovým

uzlem, zahrnující především následující činnosti:
-

těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem,

-

vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle
výrobních sortimentů a ukládání dříví do skládek,

-

rozřezání neužitkové hmoty nehroubí2 vztahující se k těžené dřevní hmotě do
maximálně dvoumetrových sekcí,

-

asanace dříví mechanizovaně harvestorovou hlavicí – min. 3 krát protažení
s pootočením kusu.

dále také souhrnně „těžební činnost“.
Zadavatel dále ve smlouvě opravil bod 2.2 takto:
Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) po celou dobu platnosti této
smlouvy činí 5 000 m3. Z toho asanovaného protažením způsobem uvedeným v bodu 2.1.
smlouvy může být až 3000 m3. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Ceníku
a následně budou upřesňovány Zadávacím listem.
Zadavatel dále ve smlouvě opravil bod 4.2 takto:
Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnutá plnění (řádně provedené dílo)
stanovená jako součet ceny zpracovaného dříví a ceny asanovaného dříví. Cena
zpracovaného dříví bude stanovena jako součin m3 zpracovaného (tj. i přiblíženého) dříví,
včetně provedení potěžební asanace pracoviště a jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1
této smlouvy. Cena asanovaného dříví harvestorovou hlavicí bude stanovena jako součin m3
skutečně asanovaného dříví a jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
Zadavatel dále ve smlouvě opravil bod 5.2 takto:
Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění, stanovená jako součin objemu
(m3) skutečně provedených těžebních činností a jednotkové nabídkové ceny uvedené
v příloze č. 1 této smlouvy (Ceník). Skutečně poskytnutým plněním se rozumí jak provedení
vlastních těžebních činností, tak provedení asanace harvestorovou hlavicí, je-li požadována a
potěžební úpravy pracoviště, případně další práce uvedené v této smlouvě.
Současně zadavatel uvádí, že specifikaci předmětu veřejné zakázky v bodě 2.2. Výzvy
k podání nabídek a zadávací dokumentace upravuje následovně:
Předmětem této kategorie DNS je provádění těžby, případně také manipulace a přibližování
dřeva harvestorovým uzlem, zahrnující následující činnosti:

2

Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.

•
•
•
•

těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem,
vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle
vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,
rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do
maximálně dvoumetrových sekcí,
asanace dříví mechanizovaně harvestorovou hlavicí – min. 3 krát protažení
s pootočením kusu.

…
Zadavatel dále ve Výzvě upravuje bod 2.2.1 takto:
Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) činí 5000 m3. Z toho
asanovaného protažením může být až 3000 m3. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách této
Výzvy.

Zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 1 ZD – Závazný vzor smlouvy o dílo včetně příloh
Zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 3 ZD – Ceník

Původní znění přílohy č. 1 ZD:
9332019014_Příloha_č._1_ZD_OPRAVA20190312_Závazný_vzor_smlouvy_o_dílo_včetně
_příloh

Nové znění přílohy č. 1 ZD:
9332019014_Příloha_č._1_ZD_OPRAVA20190319_Závazný_vzor_smlouvy_o_dílo_včetně_
příloh
Původní znění přílohy č. 3 ZD : 9332019014_Příloha č. 3_Ceník
Nové znění přílohy č. 3 ZD: 9332019014_Příloha č. 3_Ceník - OPRAVA20190319
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.

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 25. 3. 2019 do 8:00 hodin
a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 1. 4. 2019 do 8:00 hodin.

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

