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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.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručena dne 15. 10. 2019)
Výkon 41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím
Jsou za pomalu rozpustná hnojiva i nadále považována - jak tomu bylo doposud – výhradně
typová a netypová hnojiva na bázi močovinoformaldehydu, isobutylidendimočoviny nebo
krotolydendimočoviny (viz. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne
13.října 2003 o hnojivech - typ B 1.2, resp. Zákon č. 156/1998 Sb. O hnojivech, půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských
půd /zákon o hnojivech/, typ 5.6)?
Odpověď
(poskytnuta dne 17. 10. 2019)
Ano.

2.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručena dne 15. 10. 2019)
Výkon 41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím

Byla dosavadní aplikace 40-60 g hnojiva k sazenici záměrně snížena 1000x, tj. na nyní
navrhovanou dávku 40-60 mg? Přesná aplikace tak malého množství hnojiva je totiž provozně
stěží proveditelná a k zajištění výživy lesní sazenice po dobu 1-2 let nedostatečná.
Odpověď
(poskytnuta dne 17. 10. 2019)
Platí dosavadní praxe 40 – 60 g k sazenici. Jedná se o zřejmou chybu v psaní.
Zadavatel provádí v Příloze smlouvy P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností
v kapitole B v článku III Obnova lesa (zalesňování) opravu popisu výkonu 41 011 - Přihnojování
lesních kultur k sazenicím. Popis výkonu 41 011 nově zní:
41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím – přihnojování lesních kultur pomalu
rozpustnými hnojivy k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojiva 40 - 60 g
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojiva 3 - 5 cm pod povrch
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztání sněhové
pokrývky a rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.
3.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručena dne 15. 10. 2019)
Výkon 41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím
V zadání se neuvádějí typy možných variant složení použitých pomalu rozpustných hnojiv, jak
tomu bylo doposud:
a) Je specifikace konkrétního složení hnojiva pro konkrétní aplikaci již nadále nedůležitá a bude
se redukovat pouze na jednu „univerzální" hnojivou, všude použitelnou formulaci? Jaké bude
její složení?
b) Bude konkrétní složení hnojiva upřesněno dodatečně před jeho aplikací v jiné (prováděcí)
dokumentaci?
Odpověď
(poskytnuta dne 17. 10. 2019)
Použito bude hnojivo běžného složení.

Pokud se ve výjimečných případech ukáže na základě půdních rozborů složení hnojiva
nevhodným pro aplikaci na území dané zakázky, bude zadavatel postupovat zejména dle
právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek (např. ust. § 222 zákona).

4.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
(doručena dne 15. 10. 2019)
Výkon 41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím
Aplikační forma granulovaného hnojiva a jeho zašlapávání pod povrch je v navrhované
kombinaci přihnojování lesních výsadeb nový způsob dosud nepoužité provozní aplikace.
Specifikace variantně nezmiňuje aplikaci dlouhodobě provozně osvědčenými tabletovými
hnojivy.
Lze i nadále provádět v rámci předmětného lesního výkonu také aplikaci pomalu rozpustnými
hnojivy v tabletách?
Odpověď
(poskytnuta dne 17. 10. 2019)
Ano, lze.

5.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu konce zadávací
lhůty (poskytnuta 17. 10. 2019):
Zadavatel v souvislosti s podaným vysvětlením ruší termín konce lhůty pro podání nabídek
stanovený na 25. 10. 2019 do 10,00 hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání
nabídek na 30. 10. 2019 do 10,00 hodin.
Zadavatel dodavatelům připomíná, že spolu s prodloužením lhůty pro podání nabídek došlo
k příslušnému posunu též, pokud jde o konec zadávací lhůty (viz čl. 15 ZD), neboť zadávací
lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel dodavatelům
doporučuje, aby tuto skutečnost vzali v potaz při přípravě jejich nabídek, a to zejména pokud
jde o ty části nabídky, které se na tuto lhůtu odkazují (např. bankovní záruka nebo pojištění
záruky jako forma poskytnutí jistoty dle § 41 zákona).
podepsal
Mgr. Ing. Digitálně
Mgr. Ing. Jan Krofta
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