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PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE PRO DODAVATELE
Připravovaná veřejná zakázka:

PŘEPRAVA DŘEVNÍ HMOTY (RÁMCOVÁ DOHODA)
1. Důvody vedení předběžných tržních konzultací
Tento materiál, který je základním podkladem pro účast v předběžných tržních konzultacích (dále jen
„PTK“), byl vytvořen s cílem získat relevantní informace o vhodných řešeních při zadání veřejné zakázky,
jejímž předmětem bude přeprava dříví ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. (dále jen „Zadavatel“
nebo „Lesy ČR“).
Odpovědi potenciálních dodavatelů na PTK budou následně vyhodnoceny a využity při přípravě
zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat potenciální dodavatele k ústnímu projednání poskytnutých
informací v rámci PTK.
Informace o probíhajících PTK bude k dispozici na webu Zadavatele www.lesycr.cz.

2. Pokyny pro potenciální dodavatele
2.1 Časový průběh PTK
Aktivita

Termín

Zahájení PTK

4.12. 2018

Termín pro doručení odpovědí na PTK

11. 12. 2018 do 18:00

Vyhodnocení odpovědí

12. 12. 2018

V případě, že bude Zadavatel považovat za vhodné poskytnuté informace ještě nadále konzultovat
s účastníky PTK, bude probíhat další kolo PTK, a to dle následujícího harmonogramu:
Aktivita
Vyrozumění účastníků PTK
zahájení dalšího kola PTK

Termín
o

plánovaném

13. 12. 2018, případně 14. 12. 2018

Zahájení dalšího kola PTK

17. – 19. 12. 2018

Vyhodnocení dalšího kola PTK

20. 12. 2018

2.2 Způsob odpovědi v PTK
Všechny odpovědi musí být označeny názvem připravované veřejné zakázky, tzn. „Přeprava dřevní
hmoty (rámcová dohoda)“, uvedením zkratky předběžných tržních konzultací tzn. „PTK“ a identifikace
dodavatele názvem společnosti.
Odpovědi budou Zadavateli zasílány pouze v elektronické podobě (přípustné formáty
*.doc/*.docx, případně strojově čitelné *.pdf), a to na e-mailovou adresu
zakazky@lesycr.cz.
Vaše odpovědi, prosím, vyjádřete do vyznačených polí v dotazníku k těmto PTK. Odpovědní dotazník je
přílohou tohoto materiálu (PTK-dotaznik_final.docx).
Dodavatel je oprávněn poskytnout Zadavateli další doplňující informace k plnění veřejné zakázky, které
připojí do e-mailu spolu s vyplněným dotazníkem k těmto PTK.
V případě, že dodavatel bude sdělovat Zadavateli jakékoliv informace o cenách, uvádí vždy ceny v Kč bez
DPH.

3. Obecné informace o Zadavateli
Lesy České republiky, s.p. jsou státním podnikem založeným dne 1. 1. 1992 Ministerstvem zemědělství
České republiky.
Lesy ČR sídlí v Hradci Králové, přičemž jejich struktura je třístupňová:
a) Ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové,
b) Krajská ředitelství (12), lesní závody (4), semenářský závod (1), správy toků (7),
c) Lesní správy (72).
Lesy ČR předpokládají, že objednávky na základě uzavřené rámcové dohody budou zasílány určeným
pracovníkem z úrovně krajského ředitelství/ lesního závodu.

4. Potřeby Zadavatele v oblasti zajištění přepravy dřevní hmoty
Lesy ČR v současné době nedisponují dostatečným technickým vybavením k zajištění přepravy dříví
v dále uvedených základních parametrech.
Zadavatel předpokládá, že jeho potřeba přepravit dříví se bude týkat 1,5 mil. m 3/rok. Předpokládá se
90 % výřezů, 90 % jehličnatého dříví. Podrobnosti dle jednotlivých regionů budou upřesněny
v zadávacích podmínkách připravované veřejné zakázky.
Dále se předpokládá, že bude v cca 20 % celkového objemu přepravovaného dříví požadováno zajištění
přepravy v rámci tzv. osových dodávek (lokalita OM – odběratel), 80 % přepravy bude za účelem
vagónování.
Zadavatel předpokládá, že předmětem veřejné zakázky budou následující činnosti:

-

odvoz dříví z lokality OM do lokality ES,
odvoz dříví z lokality OM do lokality, kde bude provedeno vagónování,
odvoz dříví z lokality OM/ES k odběrateli (osové dodávky do vzdálenosti maximálně 180 km, ve
výjimečných případech do vzdálenosti 200 km),
provedení vagónování,
nakládání vagónů (odvoz z lokality OM k vagónování – maximálně 30 km),
nakládání kontejnerů na ES,
nakládání kontejnerů na lokalitě OM,
kurtování dříví (vázání vagónů),
nakládání z více skládek:
nakládání dříví na vozidla bez hydraulické ruky bez předchozího svozu,
nakládání dříví na vozidla bez hydraulické ruky včetně předchozího svozu.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž úklid nakládacího místa.
Předpokládá se rozdělení veřejné zakázky na části – ke každé části veřejné zakázky bude uzavřena
samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem. Část veřejné zakázky bude odpovídat území
spravovanému příslušným krajským ředitelstvím, resp. lesním závodem (viz mapa, která je přílohou
tohoto dokumentu).
Nabídková cena bude stanovena v nabídkovém souboru – ceníku.
Zadavatel považuje za nejvhodnější řešení použití „pásmového ceníku“, přičemž předpokládá, že interval
pásma bude 10 km do vzdálenosti 30 km od místa nakládky, u vzdáleností delších bude příslušné
kilometrové pásmo delší (20 – 30 km).
Zadavatel předpokládá stanovení minimálních požadavků na technické vybavení – bude stanoveno pro
každou část VZ samostatně:
a) vozidla pro odvoz dříví od 2 m do 6 m délky splňující emisní normu EURO 4:
a. vozidlo s klanicemi s hydraulickou rukou
b. vozidlo s klanicemi + přívěs s hydraulickou rukou,
c. tahač s klanicovým návěsem a hydraulickou rukou, nebo
d. tahač s oplenovým přívěsem, s klecí a s hydraulickou rukou;
b) vozidla pro dříví nad 6 m do 14 m délky splňující emisní normu EURO 4:
a. tahač s oplenovým přívěsem s hydraulickou rukou, nebo
b. tahač s klanicovým návěsem s hydraulickou rukou.
Zadavatel dále upozorňuje, že dříví bude z velké části (cca 40 – 50 %) přepravováno po lesní dopravní
síti, čemuž v některých regionech musí být odpovídat použité technické prostředky.

Přílohy:
1. Dotazník k předběžným tržním konzultacím
2. Organizační mapa

