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Dodatečné informace pro uchazeče č. 1 – Odpověďi na dotazy uchazeče
Veřejná zakázka: „Obnova funkčních biotopů podél drážních těles na území kraje Vysočina“
Prosím o upřesnění výsadby stromů. Počítá se zde s výměnou půdy a případně jakou?
S výměnou půdy se nepočítá.
V projektové dokumentaci je uvedena výsadbová velikost stromů ok 10-12, ve výkazu pak jen "ovocný s
balem, neovocný odrostek 121-150". Kterým údajem se máme řídit?
Správný termín je „ ovocný strom s balem, neovocný odrostek 121 – 150 “.
Prosíme o specifikaci ochrany prosti okusu - nátěr, chránička plastová nebo pletivo?
Pro skupiny keřů – pletivo, pro stromy plastová chránička.
Prosíme o upřesnění následné péče a upřesnění náhrady rostlin. S kolika procenty máme dle zadavatele
kalkulovat? Jedná se o upřesnění z důvodu sjednocení podávaných nabídek.
Dle uvážení uchazeče na základě jeho zkušeností. Dle projektanta dochází minimálně k 8% úbytku
rostlin. Poměr celkových nákladů ( bez rostlin ) výsadby a následné péče stanovil projektant v rozpočtu :
stromy 86/14; keře 42/58.
Počítá se v následné péči také se zálivkou nebo si ji zadavatel zajistí sám?
Následná péče ze strany zhotovitele zahrnuje komplexní službu o porosty po dobu dvou let od výsadby
viz popis položek u Výkazu výměr, včetně zálivky.
Ve zvláštních technických podmínkách je uvedeno, že zpřesňují projektovou dokumentaci a uvádí změnu
některých rostlinných druhů: "Ve všech stavebních úsecích dojde ke změně druhu navržené výsadby oproti
projektové dokumentaci. Habr obecný (Carpinus betulus) bude nahrazen již navrženým bukem lesním
(Fagus sylvatika) a krušina olšová (Rhamnus frangula) bude nahrazena řešetlákem počistným (Rhamnus
catarticus)." Máme se tedy přednostně držet těchto zvláštních technických podmínek?
Změna druhu rostlin je provedena na základě odborného posudku a požadavků AOPK ČR k projektu.
Obecně platí zásada přednosti ustanovení dokumentu „ Zvláštní technické podmínky pro realizaci akce ….“
před projektovou dokumentací a rámcovými Technickými podmínkami realizaci stavby SŽDC s.o.
Ve zvláštních technických podmínkách se uvádí, že "Při realizaci bude zajištěna ochrana stávajících dřevin
proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích". Položka není uvedena v rozpočtu.
Na uvedených SO nedojde k zásadnímu konfliktu se stávajícími dřevinami.
Přesné umístění výsadeb se bude v terénu upravovat podle polohy hrany svahu apod. (Průvodní zpráva).
Jsou zde ale k dispozici DGN výkresy s „přesnou polohou“ stromů a obvodů keřů. Bude se toto geodeticky
vytyčovat?
Zadavatel nepředpokládá geodetické zaměření polohy rostlin.
Zaměření skutečného provedení SO (a odevzdaná dokumentace) se bude provádět v režimu dle –
"Technické podmínky na realizaci staveb drah“? Tedy běžné geodetické práce pro dráhy?
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Skutečné provedení SO bude provedeno ve spolupráci se zadavatelem, formou zakreslení do
stávajících mapových podkladů ( součást proj. dokumentace ), s uvedením přesné kilometrické polohy
stromů a skupin keřů.
V technických podmínkách se uvádí, že: "Zhotovitel prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického
inženýra spolupracuje po geodetické stránce při přejímce staveniště a provádí kontrolní měření terénu za
účasti objednatele.". Tento požadavek není uvedený v kvalifikačních požadavcích. Máme s ním počítat v
rámci kvalifikace jako s členem týmu nebo se jedná o osobu ze strany zadavatele?
Zadavatel nepředpokládá geodetické zaměření polohy rostlin
Prosíme o informaci ohledně otevírání obálek. Dle zákona 137/2006 o veřejných zakázkách, par. 71 musí
být otevírání obálek zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v zadávací dokumentaci se však
uvedeno otevírání až druhý den a v jiném městě. Prosíme o vysvětlení.
Termín „ihned“ zákon 137/2006 blíže nespecifikuje. Podání nabídek na adrese Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26 je z důvodů jediné oficiální poštovní podatelny zadavatele. Vlastní realizace výběrového řízení
probíhá na odloučeném pracovišti OŘ Brno Pávovská 2a Jihlava. Také realizaci akce zajišťují místně
příslušní pracovníci ST Jihlava a technického úseku OŘ Brno. Samotné jednání komise pro otvírání obálek
se uskuteční v souladu s Výzvou pro podání nabídky dne 14.5.2014 od 9:30 hod. v kanceláři přednosty
Správy tratí Jihlava III. patro Jihlava Pávovská 2a. Jednání je přístupné uchazečům (statutárním zástupcům,
popř. zmocněným osobám) ve smyslu ustanovení zákona 137/2006 Sb. § 71 odst 7.
V projektové dokumentaci je uvedeno odplevelení ploch před výsadbou, tato činnost není uvedena v
rozpočtu. Prosíme o upřesnění a případně o doplnění.
Náklady na odplevelení ploch před výsadbou zahrňte do položek Výsadby. Zadavatel upozorňuje, že na
likvidaci plevelu musí být použit herbicidní postřik (přípravek na bázi účinné látky glyfosátu) schválený pro
použití na železnici (např. Roundup). Herbicid nelze použít na stavebním úseku SO 501 (km 166,300166,500), kde trať sousedí s PHO vodního zdroje 1.stupně a na úseku SO 204 (km 22,450-22,700), kde je
PHO 2.stupně.
Kam máme dle Technických podmínek zahrnout nájem pro zajištění pozemků pro zařízení staveniště (str 5,
odst. 1.5.)? Lze ho započítat do "ostatních vyvolaných nespecifikovaných nákladů"?
Viz bod. 4.3. Zvláštních technických podmínek, Vzhledem k tomu, že projektant díla neuvažoval
s některými dodatečnými a vyvolanými náklady, zadavatel doporučuje další veškeré nespecifikované
náklady nacenit do hlavních položek díla – výsadba.

V Brně, květen 2014

Ing. Pavel Surý
ředitel Oblastního ředitelství Brno
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