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Vysvětlení zadávacích podmínek - dodatečné informace č. I.
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

,,Revitalizace liniové zeleně v Plané nad Lužnicí“
Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,
z pověření zadavatele Města Planá nad Lužnicí, zastoupeného starostou Ing. Jiřím Šimánkem a
místostarostou Ing. Stanislavem Vyhnalem, uvádím odpověď na dotaz - vysvětlení, resp. změnu
zadávacích podmínek v rámci uvedené veřejné zakázky.
Na vznesený dotaz zadavatel odpovídá následovně:
DOTAZ :
V Zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že povýsadbová péče bude pouze 1
rok. Dle výpočtů ve výkazu výměr a z technické zprávy však vyplývá povýsadbová péče v délce 3 roky.
Prosíme o upřesnění.
Odpověď:
Povýsadbová péče je v položkovém rozpočtu sice řešena ,,jednou“ položkou, ta však v sobě
skutečně zahrnuje část povýsadbové péče v délce 3 let, kterou bude zhotovitel zajišťovat.
Pro upřesnění uvádíme následující rozpis povýsadbové péče:
1. rok po výsadbě:
Zhotovitel - zálivka 3x, řez, odplevelení 1x
Investor - sečení 1m od kmene, zálivka nad rámec zhotovitele, odplevelení nad rámec zhotovitele,
ochrana proti chorobám a škůdcům, odstranění výmladků, kontrola kotvení
2. rok po výsadbě:
Zhotovitel - zálivka 3x, odplevelení 1x
Investor - sečení 1m od kmene, zálivka nad rámec zhotovitele, odplevelení nad rámec zhotovitele,
ochrana proti chorobám a škůdcům, odstranění výmladků, řez stromů a keřů, kontrola kotvení

3. rok po výsadbě:
Zhotovitel - zálivka 3x, odplevelení 1x, odstranění kotvení
Investor - sečení 1m od kmene, zálivka nad rámec zhotovitele, odplevelení nad rámec zhotovitele,
ochrana proti chorobám a škůdcům, odstranění výmladků, řez stromů a keřů
Na základě uvedených skutečností zadavatel mění text Zadávacích podmínek následovně:
Čl. II bod B třetí odrážka
 Předmět VZ zahrnuje také následnou péči v délce 1 roku 3 let,…
Čl. IV třetí odrážka
 Dokončení díla – do 6 měsíců od protokolárního předání místa plnění dodavateli, nejpozději
však do 31.12.2019, následuje 1 – letá 3 – letá povýsadbová péče.

Čl. VII bod 4.
 Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně následné 1-leté 3-leté péče o vysazené
dřeviny…..
Čl. VII bod 7. Druhý odstavec
 Následná 1 – letá 3 – letá péče bude fakturována vždy po ukončení prací v příslušném roce.

Na základě uvedených skutečností zadavatel mění závazný text návrhu smlouvy o dílo.
Nový text návrhu smlouvy o dílo, resp. novou přílohu č. 4 ZP uvádím v příloze tohoto dokumentu.

Vysvětlení ZP zasíláme všem známým dodavatelům - zájemcům o VŘ a zároveň zveřejňujeme na
PROFILU zadavatele a na webu města (Úřední desce).

Příloha: Nová příloha č. 4 ZP – Závazný text návrhu smlouvy o dílo

S pozdravem
Poradce zadavatele a organizátor VŘ

