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VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR099/39/002741/2019
VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

Mach

956 999 380

725 257 809

Veřejná zakázka:
Evid. č. zakázky:
Zadavatel:

DATUM

9. 8. 2019
FAX

E-MAIL

zakazky@lesycr.cz

Licence a podpora pro ServiceDesk a Asset Management ALVAO
Z2019-026704//099/2019/049
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 malého rozsahu tímto 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 zadávací dokumentace
- žádost o vysvětlení doručena dne 8. 8. 2019
Žádost o vysvětlení ZD:
V dokumentaci u zakázky č. P19V00001245
https://zakazky.lesycr.cz/contract_display_12547.html
je soubor „Příloha smlouvy č. 1 – Ceník.xlsx“
v tomto souboru je pak „List2“, který ale obsahuje nerelevantní údaje. Pravděpodobně se
jedná o pozůstatek z jiného výběrového řízení.
Co s tímto listem máme dělat?
Máme ho ignorovat, nebo aktualizujete dokument tak, aby tam tento list nebyl?
Vysvětlení ZD
(poskytnuto dne 9. 8. 2019)
Zadavatel informuje dodavatele, že „List2“, který je omylem součástí souboru „Příloha
smlouvy č. 1 - Ceník.xlsx“ není pro tuto veřejnou zakázku relevantní, proto si jej dodavatele
nebudou všímat a součástí nabídky dodavatele podle odst. 8.2. písm. g) Výzvy k podání

nabídek, zadávací dokumentace veřejné zakázky bude pouze Ceník, který se nachází na
záložce „List1“.
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:
S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace neprodlužuje zadavatel lhůtu
pro podání nabídek na plnění shora uvedené veřejné zakázky.
Digitálně podepsal Ing. František Hloušek
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-42196451, O=Lesy České
republiky, s.p. [IČ 42196451], OU=99369, CN=Ing. František
Hloušek, SN=Hloušek, GN=František, serialNumber=P24097,
title=referent odboru zadávání veřejných zakázek
Důvod:
Umístění:
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Ing František Hloušek v z.
Mgr. Ing. Jan Krofta
vedoucí odboru veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.

