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VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR099/39/000840/2019

DATUM

20. 3. 2019

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Holman

956 999 443

725 257 544

495 262 391

zakazky@lesycr.cz

Veřejná zakázka:

Fumigace dříví (rámcová dohoda)

Evid. č. VZ:

Z2019-008593

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 § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení
zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“).
Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace (dále též jen „vysvětlení zadávací
dokumentace“) se uveřejňuje na profilu zadavatele.

Číslo
položky

Znění dotazu / Znění vysvětlení zadávací dokumentace
Vysvětlení zadávací dokumentace (poskytnuto dne 20. 3. 2019)

1.

Zadavatel zjistil níže uvedenou nesprávnost v poskytnuté zadávací dokumentaci.
Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele soubor ve formátu *.xlsx označený jako
Příloha č. 3 ZD – Ceník. Tento soubor obsahuje 2 samostatné listy.

List 1 obsahuje Ceník, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, a který jsou povinni
dodavatelé v souladu se ZD vyplnit.
List 2 obsahuje tabulku, která se na první pohled k zadávané veřejné zakázce nevztahuje.
Dodavatelé tabulku na Listu 2 souboru ve formátu *.xlsx označeného jako Příloha č. 3 ZD
– Ceník nevyplňují. Tento list mohou dodavatelé ze souboru odstranit, mohou jej však
rovněž ponechat jako součást souboru bez jakéhokoliv vlivu na zadávací řízení a výběr
dodavatele.

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

