V Praze dne 19. 3. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:
„Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun“
zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení.

Zadavatel město Lanškroun, se sídlem Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČO: 002 79 102,
prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora
uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace toto
vysvětlení zadávací dokumentace a rozhoduje o změně zadávacích podmínek shora uvedené
veřejné zakázky.

Dotaz:
Dobrý den,
v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun"
jsou uvedena dvě chybná nebo nepřesná kritéria. Jedná se o:
1) str. 21 řádek 22 : Nátěr nebo postřik náletů = uvedeny jednotky "ks", má být uvedena jednotka
"ha"
2) str. 22 řádek 34 : Jehličnaté a listnaté - výchova do 40 let - hmotnatost do 0,5 = není
specifikováno, které náklady mají být vyčísleny (zdá se, že lze tento řádek považovat za shodný s
následujícím řádkem 35)
Prosím o upřesnění uvedených kritérií.
Odpověď:
Ve vztahu k dotazu ohledně měrné jednotky u položky č. 22 nátěr nebo postřik náletů zadavatel
uvádí, že v rámci položky č. 22 uvedené jak v příloze č. 4 zadávací dokumentace, tak v příloze č. 5
zadávací dokumentace, má být správně namísto kusů uvedena měrná jednotka v hektarech.
K dotazu ohledně položky č. 34 uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace a v příloze č. 5
zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že výchova lesa do 40 let s hmotnatostí do 0.5 je zahrnuta
v rámci položky č. 35, příp. položky č. 38 a 41. Zadavatel proto položku č. 34 z přílohy č. 4 a přílohy
č. 5 vypouští bez náhrady. V důsledku vypuštění položky č. 34 dochází k přečíslování položek
následujících, tj. položek č. 35 – 43 v rámci přílohy č. 4 a přílohy č. 5.
S ohledem na výše uvedené změny zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace
uveřejňuje na profilu zadavatele aktualizované znění přílohy č. 4 a přílohy č. 5, které jsou
dodavatelé povinni předložit v rámci nabídek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel dále rozhoduje o změně zadávacích podmínek výše uvedené
veřejné zakázky, a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 3. 2021 do 10:00 hodin.

Ostatní podmínky zůstávají beze změny.
Digitálně
podepsal Petr
Prášek
Datum:
2021.03.19
11:21:28 +01'00'
_____________________________

Petr
Prášek

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Petr Prášek, jednatel

