DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Č. 2

Veřejná zakázka

Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
Zákon)

Druh zadávacího řízení
Rozsah veřejné zakázky
Druh zakázky
Adresa profilu zadavatele
Datum zahájení řízení

Otevřené řízení
Nadlimitní
službu
https://zakazky.novybor.cz/profile_display_2.html
18. 2. 2013

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na
https://zakazky.novy-bor.cz/.

Zadavatel:
Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

Zastoupení podle § 151 Zákona:
Ing. Miroslav Jeništa.
Vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Nový Bor

IČ: 00260771
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1

ÚVOD

Na základě žádosti o dodatečné informace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor, doručené prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK dne 6.3.2014
v 17:06 hodin uchazečem TV Facility Group, a.s. [IČ 24724815] Vám zadavatel poskytuje
v souladu s § 49 odst. 1, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného
zadávacího řízení.
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ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o upřesnění některých informací k výběrovému řízení.
1. Výkaz výměr obsahuje položku, Činnost: Zahradnické práce- Řez a úprava alejí. Z předchozí
odpovědi vyplývá, že zadavatel neuvažuje o kácení, provedení výchovných, udržovacích,
bezpečnostních, zdravotních ani speciálních řezů. Jaké činnosti jmenovitě daná položka
obsahuje? Případně má být tato položka oceňována či má zůstat v rozpočtu nevyplněna?
2. Výkaz výměr obsahuje položku, Činnost: Zahradnické práce- Řez a úprava alejí; Nově
vysázené aleje. Dle odpovědi z předchozího dotazu zadavatel neuvažuje o výsadbě nových
stromů, ani o kácení, či provedení výchovných, udržovacích, bezpečnostních, zdravotních ani
speciálních řezů. Jaké činnosti jmenovitě daná položka obsahuje? Případně má být tato
položka oceňována či má zůstat v rozpočtu nevyplněna?
3. V položce Aplikace totálního herbicidu na zpevněné plochy je v technických podmínkách
uvedena četnost 2x ročně avšak výměra je uvedená pouze za jednu činnost, je tedy počítáno
pouze s jednou aplikací totálního herbicidu na zpevněné plochy?
4. V technických podmínkách, v položce Mechanické odplevelení keřových skupin je uvedena
četnost 2x ročně avšak výměra je uvedená pouze za jednu činnost, je tedy počítáno pouze s
jednou aplikací totálního herbicidu na zpevněné plochy?
5. Technické podmínky obsahují položky: Řez keřového porostu 2x ročně, Zmlazovací řez
keřového porostu 1x ročně – solitérních keřů, Chemické odplevelení keřových porostů a
Ošetřování dřevin, tyto položky se ve výkazu výměr neobjevují. Mají být zahrnuty do cenové
nabídky nebo o nich zadavatel neuvažuje a nemají se oceňovat?
Předem Vám děkuji za odpověď a přeji Vám příjemný den.
S pozdravem
Tomáš Volek
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ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Upřesnění odpovědi k předchozí žádosti o dodatečné informace č. 1 – zadavatel ve své
odpovědi uvažoval pouze o samostatně stojících stromech. Odpověď se netýkala skupiny
stromů stojících v alejích.
3.1 Odpověď na bod č. 1 dotazu
Zadavatel uvažoval v dodatečné informaci č. 1 o samostatně stojících stromech. Ve skupině
stromů = alejích se provede řez a úprava alejí. Ve výkazu výměr jsou aleje v jednotlivých
lokalitách uvedeny v měrné jednotce soubor. O druhu řezu (výchovný, udržovací,
bezpečnostní, zdravotní, speciální řez) bude rozhodnuto před samotným řezem dle stavu
stromů v aleji. Uchazeč ocení poslední tabulku ve výkazu výměr Činnost: zahradnické práce řez a úprava alejí.

3.2 Odpověď na bod č. 2 dotazu
Zadavatel uvažoval v dodatečné informaci č. 1 o výsadbě samostatně stojících stromů. Ve
skupině stromů, nově vysázené aleje = se provede řez a úprava alejí. Ve výkazu výměr opce
jsou uvedeny nově vysázené aleje v jednotce soubor. O druhu řezu (výchovný, udržovací,
bezpečnostní, zdravotní, speciální řez) bude rozhodnuto před samotným řezem dle stavu
stromů v aleji. V současné době nejsou nově vysázené aleje realizovány, ale opčním právem
si zadavatel vyhrazuje možnost dodatečných služeb. Vzhledem k tomu, že budoucí aleje ještě
nejsou vysázeny, ocení uchazeč rez nové aleje v počtu 20 stromů. Uchazeč ocení poslední
tabulku ve výkazu výměr opce Činnost: zahradnické práce -řez a úprava alejí.
3.3 Odpověď na bod č. 3 dotazu
V položce chemické odplevelení nezatravněných ploch, včetně odvozu a likvidace, ocení uchazeč
položku za dvojnásobné ošetření totálním herbicidem. Tj. výměra je celkem 500m2, přičemž cena
uvedená uchazečem bude stanovena za dvojnásobnou aplikaci. (příklad: má-li uchazeč stanovenu

cenu 5 Kč/m2, uvede do tabulky cenu 10Kč/m2). Účtovat se bude po jednom provedení celá
výměra, ale polovina ceny.
3.4

Odpověď na bod č. 4 dotazu

Viz odpověď na bod č. 3 dotazu. Tj. výměra je celkem 2.883m2, přičemž cena uvedená uchazečem
bude stanovena za dvojnásobné provedení. (příklad: má-li uchazeč stanovenu cenu 5 Kč/m2,

uvede do tabulky cenu 10Kč/m2). Účtovat se bude po jednom provedení celá výměra, ale
polovina ceny.
3.5

Odpověď na bod č. 5 dotazu

Zadavatel přikládá opravený výkaz výměr, ve kterém jsou položky již uvedeny. Výkaz výměr byl
doplněn o zmlazovací řez keřového porostu. Řez 2x ročně se nebude provádět pro nadbytečnost.
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PODPIS

Zadavatel:
Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

Ing. Miroslav Jeništa
Administrátor VZ
Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Miroslav Jeništa
Datum: 10.03.2014 14:32:39
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