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Veřejná zakázka:

Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 5, 6) – PRV 8. kolo 2019

Evid. č. VZ:
Zadavatel:

Z2019-039876
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 je poskytnuto bez předchozí žádosti
(poskytnuto dne 27. 11. 2019)
Zadavatel zjistil, že v Projektu PRV, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, je nesoulad
v názvu podvýkonu 078 - „Příprava půdy mechanizovaně, bagr kráčející s frézou“ u výkonu 12,
který byl správně použit zadavatelem v článku 3. tohoto dokumentu a následně již nesprávně
v článku 5. uvedeného dokumentu jakožto „Příprava půdy – kráčející fréza+ bagr s kráčející
frézou“, s čímž koresponduje taktéž nesprávně přenesený název podvýkonu 078 do
nabídkového souboru „02 Priloha N_zakazka_P_235168.xls“.
Zadavatel uvádí, že správný název podvýkonu 078 pro výkon 12 je uveden v článku 3. Projektu
PRV a zní: „Příprava půdy mechanizovaně, bagr kráčející s frézou“, přičemž popis činností
uvedený u tohoto výkonu je správný.
Dodavatel, který hodlá podat nabídku ve výše uvedené veřejné zakázce z povahy souboru
nemůže název podvýkonu v nabídkovém souboru měnit. Zadavatel tak bude na původní

nabídkový soubor na nabídce dodavatele pohlížet, jako by obsahoval správný název podvýkonu
078.
Zadavatel
poskytuje
nový
opravený
nabídkový
N_zakazka_P_235168_opr1.xls“ pro podání nabídky.

soubor

„02

Priloha

Je zcela na rozhodnutí dodavatele, který nabídkový soubor ve své nabídce použije. Oba dva
soubory jsou vyjma uvedeného chybného označení shodné.
Nesoulad v názvu podvýkonu 078 u výkonu 12 bude v Projektu PRV odstraněn před podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem.
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