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Dodatečné informace č. 2 k ZD  
Obnova lesů po kalamitě 

 
Na základě obdržených dotazů Vám sdělujeme dodatečné informace k výběrovému řízení. 

 

 

 V zadávací dokumentaci na straně 5, odstavec 2.5.jsou specifikovány činnosti, které 
má potenciální uchazeč provést a jsou předmětem veřejné zakázky. V zadání jsou 
mnohdy uváděny plochy k jednotlivým činnostem s pojmem „cca“. Prosím, jak velkou 
odchylku vyznačuje toto „cca“? (pro stanovení co nejpřesnější ceny v jednotlivých 
činnostech). Existuje k zadání konkrétní projekt? 

Cca = do, jedná se tedy o maximální množství. 

 

 Projektová dokumentace s výkazem výměr je zmíněna na str. 8, nikde v zadání však 
není.  
PD není, byla vložena do popisu činnosti vzhledem k velmi malému rozsahu. 
 

 Str. 10, odstavec 6.3. Kolik % ztrát je povoleno na sazenice (po uplynutí 12 měsíců 
záruky dodavatele)?  
Nejsou povoleny žádné ztráty, vzhledem k požadované délce záruční doby pouze 1 
roku. 
 

 Do kdy se ručí za ztráty škodami zvěří? 
Za škody zvěří ručí MLHK a.s. 
 

 Bude stanovena nějaká synergie mezi zhotovitelem této veřejné zakázky 
a zhotovitelem ještě nevypsané veřejné zakázky na oplocování? (pro upřesnění: 
pokud zasázím a zvítězivší dodavatel oplocení z jakéhokoliv důvodu včas a kvalitně 
neoplotí…, já ručím 12 měsíců i za to, že mi jeho vinou sežere zvěř sazenice)? 
Oplocení provede včas MLHK a.s. vlastními zaměstnanci. 
 

 Bylo by, prosím, možné blíže specifikovat způsob: odstranění koláčů (odvézt, 
zaklopit…?) a přesně definovat pojem „lokálně“ (kraje porostů?)  
Odstranění koláčů nebudeme požadovat. 
 

 Co konkrétně obnáší pojem „drobné terénní úpravy“?   
Neumíme přesně vyspecifikovat, bude řešeno po dohodě se zhotovitelem. 
 

 Prosím, je možné stanovit (viz. projekt) přesně velikost plochy pro přípravu půdy pro 
nálet (síji) a přesně velikost plochy pro přípravu půdy pro zalesnění? 
Celková plocha umělé obnovy (zalesnění sadbou) je 170 ha. Na části této plochy 
bude provedeno naorání (40 ha), na části zraňování frézováním (30 ha). S přirozenou 
obnovou nepočítáme.     
        

 Příprava půdy frézováním – celoplošně drcením?  
Ano 
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 Po terénních pochůzkách dle Vámi poskytnutých map jsme objevili v některých 
porostech velké množství neuklizených potěžebních zbytků. Je jejich úklid součástí 
veřejné zakázky?  
Ne. Klest odstraníme letos sami. 
 

 V Návrhu smlouvy o dílo se píše o …“provedení a dokončení stavby“…, prosím, 
v zadávací dokumentaci jsem žádné zadání ke stavbě nenašla, o co se konkrétně 
jedná? 
Nejedná se o žádnou stavbu, omylem byl ponechán bod č. 3. V novém návrhu je bod 
č. 3 odstraněn a je vložen nový návrh smlouvy. 
 

 

Na základě plné moci  

za spol. DP Eco  - Consult s.r.o. 

RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 

V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové 

 

V Hradci Králové, dne 26. června 2013 

 

 

 


