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Tento projekt s názvem „Spoločně za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných
ekosystémov“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
programu Interreg V-A SK-CZ
Veřejná zakázka:

Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov- II

Evid. č. VZ:

Z2019-028263 // 099/2019/146

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.
Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.
Číslo
položky

Znění dotazu/Znění dodatečné informace

1.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuta dne 29. 8. 2019)
Dotaz:
1) Ze zadávací dokumentace ani projektu není jasný termín realizace. Bude plnění
(výsadba) požadováno ještě na podzim 2019 nebo bude možné i na jaro 2020?
Žádáme zadavatele o uvedení požadovaných termínů realizace.

2) V ZD ani projektu nejsou uvedeny aplikační prostředky, které budou vyžadovány při
nátěru kultur proti okusu a při chemické přípravě půdy pro zalesnění. Tyto položky
tak nelze nacenit. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci.
3) V ZD a v projektu je zmíněno, že součástí nabídky je i vylepšování kultur. V rozpočtu
však tato položka chybí. Jakým způsobem tedy bude vylepšování v rámci projektu
řešeno?

Odpověď:
Ad 1) S ohledem na dotaz dodavatele ohledně realizace výsadeb se zadavatel rozhodl
upravit termín vzniku (plnění) smlouvy na od 1. 3. 2020. Doba trvání smlouvy v délce 24
měsíců od stanoveného termínu plnění zůstává nezměněna.
V souladu s úpravou termínu plnění smlouvy od 1. 3. 2020 zadavatel:
a) mění tímto vysvětlením znění „čl. 4 – Doba plnění veřejné zakázky“ uvedené v zadávací
dokumentaci následovně:
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti
smlouvy, nejdříve však ode dne 1.3.2020.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nejdříve však dnem 1.3.2020.
b) mění tímto vysvětlením znění „čl. XVIII. – Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy“ v bodě
1. a 2. Smlouvy o provádění pěstebních činností následovně:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s dobou trvání 24 měsíců ode dne účinnosti
Smlouvy, nejdříve však ode dne 1.3.2020.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru
smluv, nejdříve však dnem 1.3.2020.
(změny jsou v textu podtrženy)
Zadavatel zapracuje uvedenou změnu do smlouvy před jejím podpisem.

Ad 2) Zadavatel záměrně v zadávací dokumentaci prostředky nespecifikoval. Obecně
dodavatel nacení přípravek splňující požadavky zadavatele. Pro chemickou přípravu půdy se
musí jednat o chemické prostředky k přípravě půdy, např. prostředky s účinnou látkou
glyfosát (glyphosate), nebo rovnocenný přípravek, avšak pouze je-li povolen v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na
trh, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí.

V případě chemického prostředku pro nátěr kultur proti okusu zvěří (zimní okus) se musí
jednat o povolené repelenty, které jsou povoleny v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, či v souladu s jiným
právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí.

Ad3) Vylepšování kultur bude provedeno dřevinou MD, která je v projektu v tabulce Rozpisu
dle výkonů a sadebního materiálu a dále v Ceníku uvedena v celkovém množství 10 500 ks,
avšak bez udání % zastoupení dřeviny.
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 8. 8. 2019):
Z důvodu změny termínu plnění přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek
o celou její původní délku:
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 13. 9. 2019 do 10,00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 1. 10. 2019 do 10,00
hodin.
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