LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
Veřejná zakázka:
„PRÁVNÍ SLUŽBY “
Evidenční číslo VZ: Z2019-044079
Č.j.: LCR099/39/004444/2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Lesy České republiky, s.p. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 20. 12. 2019
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Na tuto žádost (a dotaz v ní uvedený) poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1
„Zadavatel v čl. 10.1. ZD uvádí následující:
„10.1. Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 (tři) roky
Splnění kritéria technické kvalifikace stanoveného v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
prokáže dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech před
zahájením tohoto zadávacího řízení.
V seznamu významných služeb budou dodavatelem strukturovaně uvedeny alespoň tyto údaje:
a) popis významné služby;
b) identifikace objednatele;
c) doba poskytnutí (plnění) významné služby ve formátu měsíc/rok;
d) cena.
Zadavatel ocení, pokud dodavatel v seznamu významných služeb uvede kontaktní údaje na osoby, u
nichž lze uvedené informace o poskytnutých právních službách prověřit.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období
posledních 3 (tří) let před zahájením tohoto zadávacího řízení poskytnul významné služby v rozsahu
minimální úrovně stanovené zadavatelem níže pro každou část veřejné zakázky.
V případě, že jedna dodavatelem realizovaná významná služba splňuje parametry dvou či více druhů
významných služeb definovaných zadavatelem níže, lze jejím prostřednictvím prokázat realizaci obou
či všech takovýchto druhů významných služeb, a to i ve více částech veřejné zakázky.“
S ohledem na výše uvedené dodavatel zdvořile žádá zadavatele o vysvětlení, resp. sdělení, zda v
seznamu významných služeb v čl. 10.1. ZD požaduje jako údaj pod bodem c) „cena“ uvést cenu
celkovou za poskytnuté právní služby a nebo se jedná o cenu hodinovou.
Dodavatel tento dotaz činí spíše z opatrnosti, když z charakteru veřejné zakázky, resp. z čl. 12.4.1. a čl.
12.4.1.1. ZD vyplývá jako jedno z dílčích kritérií nabídková cena za 1 (jednu) hodinu poskytování
právních služeb v Kč bez DPH, proto se dodavatel domnívá, že zadavatel cenou v čl. 10.1. ZD pod bodem
c) výše míní cenu hodinovou.“

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k položenému dotazu uvádí, že v odst. 10.1 zadávací dokumentace požaduje jako údaj
„cena“ pod písm. d) uvést celkovou cenu každé významné služby, kterou bude dodavatel uvádět v
seznamu významných služeb.
Zadavatel dále poukazuje, že ceny významných služeb, které dodavatel uvede v seznamu
významných služeb dle odst. 10.1 zadávací dokumentace, nebudou předmětem hodnocení dle čl. 12
zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 23. 12. 2019
Mgr. Ing. Digitálně
podepsal Mgr. Ing.
Jan Krofta
Jan
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