
Dodatečné informace č. 1 ze dne 7.1.2014, č.ev. 47/2014, č.j.výst. 147/2013

Zadavatel: Město Bakov nad Jizerou

Sídlem: Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Zastoupený: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

IČ: 00237418

Výběrové řízení:

Péče o zeleň v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v r. 2014, poř.č. M/054/2013

Otázky/Odpovědi

Jaká váha bude přikládána při hodnocení jednotlivým položkám v rozpočtové tabulce? Když není 
veden rozsah poptávaných služeb u jednotlivých položek (ani množství jednotek, ani četnost prací), 
je prostý součet všech jednotkových cen nevypovídající o tom, která z nabídek je pro zadavatele
nejvýhodnější.

Odpověď:

Město Bakov nad Jizerou má zájem pouze o doplnění jednotkových cen – četnost prací a množství 
jednotek není rozhodující. Jedná se o doplňkovou činnost při technickém problému pracovní čety 
města.

Může zadavatel stanovit minimální rozsah jednotlivých prací, které bude objednávat?

Odpověď:

Není nutné stanovit minimální rozsah prací, neboť práce budou specifikovány v jednotlivých 
objednávkách.

Uchazeč neví, jestli má cenu např. sekání kalkulovat na to, že pojede posekat plochu 50 m2, nebo 
jestli pojede sekat plochu 1 000 m2. Náklady na dopravu zde hrají velkou roli. To samé platí i při 
kácení (1 strom nebo 10 stromů najednou), výsadbách i mulčování.

Odpověď:

Doprava je samostatnou položkou, nejedná se o komplexní službu (není součástí VŘ).

Protože položky nejsou URS (jasně a konkrétně specifikovaný rozsah prací v každé položce), 
dokonce ani není zřejmě zda-li se jedná o položky pracovní či položky materiálové, nebo jsou to 
položky pracovní, včetně dodávky potřebných materiálů. Je třeba upřesnit řadu informací.

Odpověď:

Ve většině případů se jedná pouze o činnost, materiál bude samostatnou položkou, pokud bude potřeba 
jej objednat.

Jaký rozsah prací obsahuje položka :

„Práce motorovou pilou, délka lišty min. 40 cm – kácení“

- „položení“ stromu na zem, protože bude možné strom podříznout a položit (tzv. 
směrové pokácení) nebo postupné odřezáváním ze shora, protože celý strom není 
kam položit?
- jaký je průměr kmene káceného stromu (10 cm nebo 80 cm)?
- kácená dřevina roste v rovině, svahu, podmáčeném terénu?



- obsahuje položka použití výškové plošiny (plošinu dodá zhotovitel nebo 
objednatel)?
- rozřezání celého stromu na kusy o délce 1m ?
- snošení rozřezaných částí kmene a větví na hromadu do vzdálenosti 10m ?
- naložení a odvoz nebo toto zajistí objednatel?

Odpověď:
Jedná se o průměrnou cenu za práci motorovou pilou v Kč/hod.

Jaký rozsah prací obsahuje položka :

„Práce motorovou pilou, délka lišty min. 40 cm – rizikové kácení“

- pokácení postupným odřezáváním ze shora z plošiny (materiál lze házet pod 
sebe)?
- pokácení postupným odřezáváním ze shora arboristicky (se spouštěním 
odřezaných částí na zem po laně) ?
- rozřezání celého stromu na kusy o délce 1m?
- snošení rozřezaných částí kmene a větví na hromadu do vzdálenosti 10m?
- naložení rozřezaných částí stromu na valník traktoru objednatele ve stejné době 
kdy je strom rozřezáván, aby pracovníci snášející části stromu nemuseli na to samé 
místo ještě jednou v jinou dobu?

Odpověď:
Jedná se o průměrnou cenu, odklizení stromu a doprava je samostatnou položkou (není 
součástí VŘ).

Jaký rozsah prací obsahuje položka :

„Práce motorovou pilou, délka lišty min. 40 cm – odborný prořez“

- dle vlastního odborného úsudku provést odborný prořez (zvolit typ 
arboristického zásahu)
- podle instrukcí jiné osoby provádět odborný prořez?
- rozřezání odřezaných větví na délku 1m?
- snošení rozřezaných větví na hromadu do vzdálenosti 10m?
- naložení rozřezaných větví na valník traktoru objednatele ve stejné době kdy je 
strom prořezáván, aby pracovníci snášející rozřezané větve nemuseli na to samé 
místo ještě jednou v jinou dobu?

Odpověď:
Jedná se o průměrnou cenu samostatného odborníka s motorovou pilou, odvoz a úklid je 
samostatnou položkou (není součástí VŘ).

Jaký rozsah prací obsahuje položka :

„Výsadbové práce – strom v balu o výšce cca 1,8m“

- zjištění inženýrských sítí v místě výsadby, zajištění povolení k vykopání jámy pro 
strom?
- vykopání jámy pro strom?
- ponechání vykopané zeminy vedle vykopané jámy nebo naložení zeminy a její 
odvoz?
- vysazení stromu v balu dodaného objednatelem v době výsadby do místa výsadby 
nebo i dodávka stromu (jaký druh stromu?)?
- výsadba bez výměny zeminy nebo s výměnou zeminy (dodávku substrátu zajistí 
zhotovitel nebo objednatel?)?
- stabilizace stromu 1 kůlem nebo instalace ohrádky ze 3 kůlů?



- zalití vysazeného stromu 50 litry vody nebo bez zálivky (zajistí si objednatel 
sám?)?
- připevnění chráničky stromu proti okusu zvěří, přičemž chráničku dodá 
objednatel?

Odpověď:
Poptáváme odborné zasázení stromu se zalitím, nepoptáváme komplexní službu (ochrana, 
kůly, substrát nejsou součástí VŘ).

Jaký rozsah prací obsahuje položka:

„Výsadbové práce – živý plot (keřík v květináči)“

- vykopání jámy o velikosti do 20 litrů pro „keřík“ (keřík myšleno keř nebo 
rostlina?)
- vykopání jámy o velikosti od 20 litrů do 50 litrů pro „keřík“?
- vykopání jámy o velikosti od 50 litrů do 125 litrů pro „keřík“?
- naložení přebytečné zeminy na dopravní prostředek objednatele ve stejnou dobu 
jako je prováděna výsadba?
- naložení přebytečné zeminy na dopravní prostředek zhotovitele, odvoz, složení, 
uložení?
- vysazení „keříku“ dodaného objednatelem do místa výsadby v době výsadby 
nebo i dodávka „keříku“ (jaký druh rostliny, jak vysoké dřeviny?)?
- nahrazení 50% nekvalitní zeminy substrátem (s výměnou zeminy či bez 
výměny)?
- zalití vysazeného „keříku“ 20 litry vody (vodu dodá objednatel?) nebo bez 
zálivky?

Odpověď:
Město poptává průměrnou cenu odborného zasázení, úklid a doprava je samostatnou 
položkou (není součástí VŘ).  

Jaký rozsah prací obsahuje položka:

„Pomocné práce  - úklidové, okopávání, pletí“

- uklizení, okopání či pletí určeného prostoru s ponecháním přebytečného odpadu 
na místě na hromádkách?
- naložení odpadu na dopravní prostředek zhotovitele, odvoz, složení, likvidace?
- naložení odpadu na dopravní prostředek objednatele?

Odpověď:
Jedná se o pletí v parku. Úklid, doprava a likvidace jsou samostatnými položkami (není 
součástí VŘ).

Jaký rozsah prací obsahuje položka :

„Mulčovací kůra“

- dodání mulčovací kůry včetně dopravy na místo složení včetně složení na 
hromadu?
- mulčování (navrstvení a urovnání) mulčovací kůry na určené ploše v určité 
vrstvě?

Odpověď:
Zvlášť průměrnou cenu za navrstvení a urovnání a zvlášť cenu za materiál.

Jaký rozsah prací obsahuje položka :

„Sekání travnatých ploch v parcích“



- vysbírání odpadků v travnaté ploše před sekáním s ponecháním odpadků v pytli 
na hromadě u místa sekání?
- sekání travnatých ploch s výškou trávy do 20 cm motorovou sekačkou bez sběru 
trávy?
- sekání travnatých ploch s výškou trávy do 20 cm motorovou sekačkou a sběrem 
trávy?
- sekání travnatých ploch s výškou trávy do 40 cm motorovou sekačkou bez sběru 
trávy?
- sekání travnatých ploch s výškou trávy do 40 cm motorovou sekačkou a sběrem 
trávy?
- sekání travnatých ploch ruční motorovou kosou s výškou trávy do 20 cm?
- sekání travnatých ploch ruční motorovou kosou s výškou trávy do 40 cm?
- ponechání posekané trávy na hromadách nebo naložení posekané trávy, odvoz a 
likvidace?
- vyčištění přilehlých komunikací od trávy, která při sekání znečistila přilehlé 
komunikace?

Odpověď:
Poptáváme průměrnou cenu – sekání parků, tj. do 20 cm. Může být cena za motorovou 
kosu a sekačku zvlášť, úklid a likvidace jsou samostatnými položkami (není součástí VŘ).
.

Jaký rozsah prací obsahuje položka :

„Odborná poradenská činnost (návrhy výsadeb, dendrologické posudky)“

- dendrologické posudky odborné nebo dendrologické posudky znalecké (s 
razítkem soudního znalce)? 

Odpověď:
Nechceme zprostředkovatelskou činnost, chceme hodinovou cenu za odborné posudky, 
které zajistí firma s patřičným oprávněním.

Toto výběrové řízení není zaměřeno na poskytování komplexních služeb na městské 
zeleni, ale pouze na dílčí odborné činnosti.




