V Brně dne 15.02.2013

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno –
Černá Pole, IČ: 621 56 489, DIČ: CZ62156489

Zadávající útvar:

Vysokoškolský statek Mendelovy univerzity v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, se sídlem Křtiny 175, 679 05 Křtiny („zadavatel“)

Veřejná zakázka:

„Provádění lesnických činností pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
v roce 2013“(dále jen „veřejná zakázka“)

Ev. č. VZ:

241858

Dodatečné informace poskytované zadavatelem k zadávacím podmínkám
V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) tímto zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám VZ.
Tyto dodatečné informace jsou rozesílány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří
vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.
Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v textové části zadávací dokumentace.
Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ na profilu zadavatele.
Dodatečná informace č. 1
Zadavatel s ohledem na chybně uvedenou lhůtu pro podání nabídek v oznámení o zakázce poskytuje
bez předchozí žádosti tuto dodatečnou informaci a uvádí, že konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 13.02.2013, 10:00 hodin. V souladu s tím, otevírání obálek se uskuteční dne 13.02.2013
v 11: 00 hodin na adrese: Křtiny 175, 679 05 Křtiny.
___________________________________________________________________________
Dotaz dodavatele:
„Všechny výběry jsou uzamčeny. Nejde tedy do nich psát.“
Dodatečná informace č. 2
V souladu se ZVZ jsou dokumenty elektronicky podepsány. Je třeba potvrdit zrušení elektronického
podpisu a při otevírání dokumentu „povolit úpravy“, příp. „přesto upravit“. Potom by mělo být možné
do dokumentu psát.

Dodatečná informace č. 3
Zadavatel upozorňuje všechny dodavatele, že došlo ke změně zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci. Konkrétně byl změněn čl. 7.2.3 – technické kvalifikační předpoklady písm. b) a to takto:
b)

Osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci
dodavatele – osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Pro obě části veřejné zakázky je nutno prokázat splnění kvalifikačního
předpokladu v této minimální úrovni:
Minimálně 1 osoba z realizačního týmu dodavatele byla proškolená na:
práce s motorovou pilou; a
dále, že získala řidičské oprávnění skupiny T.
Při prokazování odborné kvalifikace dodavatele
nemusí přitom nezbytně jít o 1 osobu. Kvalifikační předpoklad bude splněn i tehdy pokud
dodavatel prokáže, že členové realizačního týmu v součtu disponují požadovanou odbornou
kvalifikací.

Dodavatel prokáže splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením seznamu realizačního týmu
(včetně informace, zda se jedná o
osobu působící jako subdodavatel/zaměstnanec subdodavatele/ zaměstnance dodavatele/jiná osoba), a
ze kterého bude vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a
který bude ve vztahu ke členům realizačního týmu doložen kopiemi dokladů o proškolení, a o řidičském
oprávnění.

Předmětné kvalifikační předpoklady platí
pro každou z obou částí veřejné zakázky.
V případě, že se dodavatel uchází o obě části
veřejné zakázky, je povinen prokázat tento
kvalifikační předpoklad v dvojnásobném
rozsahu.

Z důvodu této změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Konec lhůty pro podání nabídek
je nově stanoven na 18.02.2013, 10:00 hodin. V souladu s tím, otevírání obálek se uskuteční dne
18.02.2013 v 11: 00 hodin na adrese: Křtiny 175, 679 05 Křtiny.
_____________________________________________________________________________
Dotaz dodavatele:
„Je možné ke splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit jedno souhrnné čestné prohlášení a k tomu doložit potřebné doklady?“

Dodatečná informace č. 4
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle čl.
7.2.1 zadávací dokumentace může dodavatel předložit i jedno souhrnné čestné prohlášení, z jehož obsahu bude vyplývat splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu čl. 7.2.1 písmen a) až j)
zadávací dokumentace. K souhrnnému čestnému prohlášení dodavatel dále přiloží dokumenty uvedené
v pravém sloupci citovaného čl. 7.2.1 zadávací dokumentace.
_________________________________________________________________________________
Dotaz dodavatele:
„Bod 10.7. dodavatel předloží nabídku, včetně návrhu rámcové smlouvy, vedle listinné formy též v
elektronické podobě na CD, a to ve formátu DOC. Předpokládám, že se jedná pouze o ceníky tj. přílohu č. 4 a 5, případně č. 8 Krycí list a o zmíněnou Rámcovou smlouvu - příloha č. 9 resp. 10.“

Dodatečná informace č. 5
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dodavatel ve své nabídce předloží v elektronické podobě na
CD pouze vyplněný návrh rámcové smlouvy ve formátu DOC.
__________________________________________________________________________________
Dodatečná informace č. 6
Zadavatel sděluje všem potencionálním dodavatelům o tuto veřejnou zakázku, že administrativním
nedopatřením
byla
dne
12.12.2013
v 10:17
hod.
na
profilu
zadavatele
https://zakazky.mendelu.cz/ zveřejněná chybná odpověď na následující dotaz dodavatele: „Bod 10.7.
dodavatel předloží nabídku, včetně návrhu rámcové smlouvy, vedle listinné formy též v elektronické
podobě na CD, a to ve formátu DOC. Předpokládám, že se jedná pouze o ceníky tj. přílohu č. 4 a 5,
případně č. 8 Krycí list a o zmíněnou Rámcovou smlouvu - příloha č. 9 resp. 10.“ Správnou odpověď
na dotaz dodavatele zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele dne 12.12.2013 ve 12: 46 hod jako dodatečnou informaci č. 5. Zadavatel tímto odkazuje na dodatečnou informaci č. 5 a pro vyloučení jakýchkoliv nejasností opakuje, že dodavatel ve své nabídce předloží v elektronické podobě na CD pouze
vyplněný návrh rámcové smlouvy.
__________________________________________________________________________________
Dotaz dodavatele:
„V bodě 4. ZD je uvedeno, že předpokládaná hodnota Části 2 veřejné zakázky („Těžební činnosti“) je
8.900.000,-Kč bez DPH. Tato částka je konečná a nepřekročitelná.
Při zadání obvyklých, běžných cen do ceníku (příloha č. 5 - Formulář ceníku těžebních činností) dochází
však k překročení stanovené předpokládané hodnoty.
Je předpokládaná hodnota pro Část 2 veřejné zakázky („Těžební činnosti“) stanovena správně? Není
stanovena pouze pro některou ze tří činností specifikovaných v příloze č. 5?“

Dodatečná informace č. 7
Zadavatel k dotazu dodavatele v prvé řadě uvádí, že přesné znění čl. 4 zadávací dokumentace, které
není v dotazu přesně uvedeno, zní takto: „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená postupem
dle § 13 odst. 4 ZVZ (tj. předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek realizovaných na základě
rámcových smluv pro všechny části veřejné zakázky) činí 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáct-milionů-pětset-tisíc-korun-českých) bez DPH. Tato částka je konečná a nepřekročitelná.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky přitom činí:
-

Část 1 veřejné zakázky („Pěstební činnosti“) 5.600.000,-Kč (slovy: pět- milionů-šest-set-tisíckorun-českých) bez DPH

-

Část 2 veřejné zakázky („Těžební činnosti“) 8.900.000,-Kč (slovy: osm- milionů-devět-set-tisíckorun-českých) bez DPH.“

Zadavatel dále uvádí, že z dikce uvedené části zadávací dokumentace vyplývá, že cenou konečnou a nepřekročitelnou je předpokládaná cena pro všechny části veřejné zakázky tj. cena
ve výši 14.500.000,-Kč bez DPH a nikoliv předpokládaná cena stanovená pro veřejnou zakázku, část 2 – těžební činnosti 8.900.000,-Kč bez DPH. Předpokládanou cenu pro veřejnou
zakázku, část 2 – těžební činnosti stanovil zadavatel v souladu s § 13 ZVZ. Při stanovení
předpokládané ceny zadavatel vycházel z údajů a informací o zakázkách na těžební činnosti
uskutečněných během roku 2012.
Z důvodu vyloučení možných nejasností při zpracování nabídkové ceny, zadavatel rozhodl, že
v nejbližší době formou dodatečných informací dojde k zpřesnění informací pro zpracování nabídkové
ceny pro obě části veřejné zakázky. Zadavatel proto doporučuje všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele https://zakazky.mendelu.cz/, sekci týkající se předmětné veřejné zakázky, kde bude
bližší informace uvedena.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Konec lhůty
pro podání nabídek je nově stanoven na 05.03.2013, 10:00 hodin. V souladu s tím, otevírání
obálek se uskuteční dne 05.03.2013 v 11:00 hodin na adrese: Křtiny 175, 679 05 Křtiny.
__________________________________________________________________________________
Dodatečná informace č. 8
Zadavatel sděluje všem potencionálním uchazečům o tuto veřejnou zakázku, že došlo ke zpřesnění zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce, tak jak bylo uvedeno v dodatečné informaci č. 7.
Zadavatel opakuje, že k zpřesnění zadávacích podmínek přistoupil z důvodu vyloučení eventuálních
nejasností, které měli dodavatelé při zpracování nabídkové ceny. V souvislosti s tímto zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 05.03.2013, 10:00 hodin s tím, že otevírání obálek se uskuteční dne 05.03.2013 v 11:00 hodin na adrese: Křtiny 175, 679 05 Křtiny. Zadavatel tímto oznamuje
následující změny:
1.

Změna čl. 3.2.3 zadávací dokumentace - Předpokládané objemy poskytovaných služeb

Původní text čl. 3.2.3 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje tímto textem:

3.2.3. Předpokládané objemy poskytovaných služeb
Zadavatel vypracoval předpokládané objemy prováděných služeb pro zpracování nabídkové ceny
v rámci každé z částí veřejné zakázky, které jsou uvedeny v přílohách 2 a 3 této zadávací dokumentace.
2.

Změna čl. 3.3 zadávací dokumentace – Zadávání dílčích veřejných zakázek

Původní text čl. 3.3 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje tímto textem:
3.3 Zadávání dílčích veřejných zakázek
Jednotlivé dílčí veřejné zakázky dle rámcové smlouvy budou zadávány shodně pro všechny části veřejné zakázky uvedené v čl. 3.2.2 zadávací dokumentace, a to tak, že jednotlivé dílčí veřejné zakázky
na základě rámcové smlouvy budou zadavatelem zadávány po dobu trvání rámcové smlouvy v řízení
dle § 92 odst. 3 ZVZ (tzv. minitendry), tedy na základě písemné výzvy zadavatele k podání nabídky
všem vybraným uchazečům, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva.
Zadavatel vybere konkrétního dodavatele dílčí veřejné zakázky pro uzavření dílčí smlouvy o poskytnutí pěstebních činností a dílčí smlouvy o poskytnutí těžebních činností („dílčí smlouva“) tak, že vyzve všechny účastníky dané rámcové smlouvy k podání nabídek.
Obsahem písemné výzvy k podání nabídek do minitendru musí být vždy alespoň:
-

identifikační údaje zadavatele;

-

vymezení, popis a rozsah požadovaného plnění;

-

místo a doba plnění;

-

údaje o hodnotících kritériích a metodě hodnocení;

-

předpokládaná hodnota plnění;

-

případná limitace výše nabídkové ceny (maximální akceptovatelná cena);

-

konkrétní další podmínky plnění dílčí zakázky, které nebudou stanoveny v rámcové smlouvě;

-

lhůta, místo a způsob podání nabídky.

Pro jednotlivé účastníky rámcové smlouvy jsou závazné její podmínky.
Nabídková cena ve výši, kterou účastník rámcové smlouvy nabídl ve své nabídce, bude po celou dobu
platnosti rámcové smlouvy nejvyšší přípustnou celkovou cenou pro daného účastníka v součtu všech
minitendrů, které zadavatel v rámci plnění rámcové smlouvy zorganizuje. Tuto nabídkovou cenu není
možné s poukazem na § 91 ZVZ překročit. Uchazečem skutečně nabídnutá celková cena v rámci
v rámci všech minitendrů může být buď stejná, nebo nižší.

Ve svých dílčích nabídkách v rámci minitendrů uchazeč dále nesmí překročit jednotkové ceny uvedené v ceníku, který vypracuje postupem dle čl. 8.5 této zadávací dokumentace, a to vyplněním formulářů dle příloh 4 a 5 této zadávací dokumentace. Jednotkové ceny, na jejichž základě uchazeč vypočte
dílčí nabídkové ceny v rámci minitendrů, mohou být nižší nebo stejně vysoké jako jednotkové ceny
uvedené v ceníku.
3. Změna čl. 4 zadávací dokumentace – Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Původní text čl. 4 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje tímto textem:
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená postupem dle § 13 odst. 4 ZVZ (tj. předpokládaná
hodnota všech veřejných zakázek realizovaných na základě rámcových smluv pro všechny části veřejné zakázky) činí 16.800.000,-Kč (slovy: šestnáct-milionů-osm-set-tisíc-korun-českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky přitom činí:
Část 1 veřejné zakázky („Pěstební činnosti“) 5.600.000,-Kč (slovy: pět- milionů-šest-set-tisíc-korunčeských) bez DPH
Část 2 veřejné zakázky („Těžební činnosti“) 11.200.000,-Kč (slovy: jedenáct-milionů-dvě-stě-tisíckorun-českých) bez DPH.
4. Změna čl. 5.1 zadávací dokumentace – Doba plnění veřejné zakázky
Původní text čl. 5.1 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje tímto textem:
5.1 Doba plnění veřejné zakázky
Rámcová smlouva pro každou jednotlivou část veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou, a to
do 31.12.2013 ode dne účinnosti rámcové smlouvy s tím, že případná doba plnění dílčích veřejných
zakázek, na něž bude uzavřena realizační smlouva, může přesáhnout uvedenou dobu trvání rámcové
smlouvy.
5. Změna přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Specifikace a objemy pěstebních činností pro zpracování nabídkové ceny
Původní text přílohy č. 2 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje novým zněním viz příloha 2 ze
dne 18.02.2013.
6. Změna přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace a objemy těžebních činností pro zpracování nabídkové ceny
Původní text přílohy č. 3 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje novým zněním viz příloha 3 ze
dne 18.02.2013.
7. Změna přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Formulář ceníku pěstebních činností
Původní text přílohy č. 4 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje novým zněním viz příloha 4 ze
dne 18.02.2013.

8. Změna přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Formulář ceníku těžebních činností
Původní text přílohy č. 5 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje novým zněním viz příloha 5 ze
dne 18.02.2013.
9. Změna přílohy č. 9 zadávací dokumentace – Rámcová smlouva o poskytování pěstebních činností
Původní text čl. XI odst. 2 přílohy č. 9 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje tímto textem:
2.

Smlouva zaniká:
a)
uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b)
dohodou Dodavatele uzavřenou v písemné formě;
c)
odstoupením od Smlouvy; a
d)
zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce.

V podrobnostech viz příloha 9 ze dne 18.02.2013.
10. Změna přílohy č. 10 zadávací dokumentace – Rámcová smlouva o poskytování těžebních činností
Původní text čl. XI odst. 2 přílohy č. 10 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje tímto textem:
1.

Smlouva zaniká:
a)
uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b)
dohodou Dodavatele uzavřenou v písemné formě;
c)
odstoupením od Smlouvy; a
d)
zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce.

V podrobnostech viz příloha 10 ze dne 18.02.2013.
Přílohou této dodatečné informace č. 8 uveřejněné na profilu zadavatele je aktualizované znění zadávací dokumentace, příloha č. 2 – Specifikace a objemy pěstebních činností pro zpracování nabídkové
ceny, příloha č. 3 - Specifikace a objemy těžebních činností pro zpracování nabídkové ceny, příloha č.
4 – Formulář ceníku pěstebních činností, příloha č. 5 - Formulář ceníku těžebních činností, příloha č. 9
– Návrh Rámcové smlouvy o poskytování pěstebních činností, příloha č. 10 - Návrh Rámcové
smlouvy o poskytování těžebních činností.
__________________________________________________________________________________
Dotaz dodavatele:
„v zadávací dokumentaci VZ na "lesnické činnosti pro ŠLP Křtiny" v čl. 7.2.3 písmene a) jsou technické kval. předpoklady:
-prokázání nejméně 2 služeb spočívajících v provádění těžeb ...v rozsahu min 250.000 kč za poslední 3
roky
Požadavek je třeba prokázat čestným prohlášením a osvědčením dodavatele.
Tuto část technických kvalifikačních předpokladů budeme prokazovat přes subdodavatele. viz čl. 7.4.4
zadávací dokumentace. Zde se ovšem požaduje předložit pouze:
a) prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
b) výpis z OR subdodavatele
c) smlouva mezi dodavatelem (námi) a subdodavatelem na krytí VZ alespoň v minimálním rozsahu
250000 Kč bez DPH na konkrétní činnost

Nepotřebujeme tedy žádné čestné prohlášení subdodavatele a osvědčení jeho zadavatele o provedení 2
služeb v rozsahu min. 250000 Kč bez DPH za předchozí 3roky?
Bude splněn technický kvalifikační předpoklad dodavatele (nás) dle čl. 7.2.3. písmene a) zadávací dokumentace, když předložíme všechny tři výše uvedené požadavky dle čl.7.4.4 zadávací dokumentace?“
Dodatečná informace č. 9
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že v případě, že dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele, je povinen předložit ty stejné podklady, jako kdyby prokazoval splnění
kvalifikace osobně a navíc k tomu je povinen předložit doklady uvedené v čl. 7.4.4 zadávací dokumentace, resp. v § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Dodatečná informace č. 10
Zadavatel sděluje všem zájemcům o veřejnou zakázku, že ve formuláři ceníku pěstebních činností,
který byl přiložen k zadávací dokumentaci jako příloha č. 4, je chybně nastaveno zaokrouhlování hodnot, které, do formuláře vloží uchazeči. Jako přílohou této dodatečné informace č. 9 a 10 uveřejněné
na profilu zadavatele proto zadavatel předkládá opravenou přílohu 4 zadávací dokumentace – formulář
ceníku pěstebních činností.
__________________________________________________________________________________
Dotaz dodavatele:
„V ZD uváděné předpokládané hodnoty jednotlivých částí VZ je nutno chápat, jako nepřekročitelné a
pakliže ano, jsou nepřekročitelné každá zvlášť (pěstební i těžební) a nebo jen jako celková hodnota,
přičemž například těžební se překročit může, pěstební bude o to nižší a tak se nepřekročí celková
předpokládané hodnota, ale jedna z dílčích složek ano.“
Dodatečná informace č. 11
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že předpokládané hodnoty veřejné zakázky ani jejích jednotlivých částí uvedené v čl. 4 zadávací dokumentace nejsou hodnotami nepřekročitelnými.

__________________________________________________________________________________
Dotaz dodavatele:
„Ze zadávací dokumentace k části 2 veřejné zakázky – „Těžební činnost“ není patrné zda se jedná
pouze o těžby realizované za využití klasické technologie, tzn. za pomoci JMP nebo zda bude některý
následný minitendr vypsán pro těžbu harvestorovou technologií a pokud ano, tak v jakém objemu. Je
možné toto upřesnit?“
Dodatečná informace č. 12
Dle přílohy 3 zadávací dokumentace se těžební činnosti v rámci druhé části veřejné zakázky skládají
z následujících tří činností: (i) těžba a přibližování dříví na OM, (ii) těžba a přibližování dříví na OM s

využitím koně a (iii) těžba a přibližování dříví na OM s využitím lesní lanovky. Přitom v rámci první
z těchto činností, tedy těžby a přibližování dříví na OM, zadavatel pouze vyloučil použití technologií
uvedených v bodech (ii) a (iii). Jinak použité technologie nijak neomezil. V zásadě je proto přípustná i
těžba harvestorovou technologií, pokud to v daných podmínkách a terénu bude vhodné.

__________________________
Za zadavatele
(dle § 151 ZVZ)
JUDr. Martin Nedelka, Ph.D.
advokát
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