
Město Bakov nad Jizerou

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou

Č.j. OSŽP-2020/575-7

Vyřizuje: Ing. Hana Šavrdová

E-mail: savrdova@bakovnj.cz

Telefon: 326 214 036

Datum: 2.4.2020

Žádost o doplňující informace k výběrovému řízení č. M/008/2020 - Péče o zeleň v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v roce 2020 – opakované zadání

Specifikace práce Předpokláda

Jednotková 

cena bez 

DPH 

(Kč/MJ)*

Jednotková 

cena včetně 

DPH 

(Kč/MJ)*

Celkem bez 

DPH (Kč)
Dotazy Odpovědi

Práce motorovou pilou, délka lišty min. 40 cm – kácení Co všechno je součástí ceny?

Kácení, rozřezání kmenů na cca 1-2 m dlouhé kusy, 

složení dřeva na hromadu (v místě kácení), rozštěpkování 

větví.

Co se má stát s větvemi?

Větve budou v místě seštěpkovány. Štěpka zůstane na 

místě nebo bude odvezena. Odvoz v nabídkové ceně 

nebude.

(předpokládané množství 150 hod.) Kdo odveze pokácené dřevo, kam? Dřevo zůstává Městu Bakov nad Jizerou. 

Práce motorovou pilou, délka lišty min. 40 cm – rizikové kácení Co všechno je součástí ceny?

Rizikové kácení, rozřezání kmenů na cca 1-2 m dlouhé 

kusy, složení dřeva na hromadu (v místě kácení), 

rozštěpkování větví.

Co se má stát s větvemi? 

Větve budou v místě seštěpkovány. Štěpka zůstane na 

místě nebo bude odvezena. Odvoz v nabídkové ceně 

nebude.

(předpokládané množství 200 hod.) Kdo odveze pokácené dřevo, kam? Dřevo zůstává Městu Bakov nad Jizerou. 

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

bez použití plošiny
Co všechno je součástí ceny?

Veškeré odborné ošetření dřevin ( tj. stromy i keře) 

řezem, ke kterému není zapotřebí použití plošiny (např. 

tvarovací řez u živých plotů, výchovný řez apod.), 

rozštěpkování větví.

Co se má stát s větvemi? 
Větve budou rozštěpkovány a ponechány v místě nebo 

budou odvezeny. Odvoz v nabídkové ceně nebude.

Kdo odveze pokácené dřevo, kam? Dřevo zůstává Městu Bakov nad Jizerou.

(předpokládané množství 650 hod.) Je to práce pro stromolezce?
Bude to záležet na velikosti ošetřovaného stromu a na 

technologii řezu.

200                  -                     -   

Rozpočtová tabulka – Funkční celek A

150                  -                     -   

650                  -                     -   

Uchazeč žádá o zodpovězení níže uvedených dotazů (viz sloupec "Dotazy"). Zadavatel níže odpovídá na položené otázky (viz sloupec "Odpovědi").



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

z plošiny
Co všechno je součástí ceny?

Veškeré odborné ošetření stromů řezem, ke kterému 

bude zapotřebí použití plošiny, rozštěpkování větví.

Co se má stát s větvemi? Kdo naloží, odveze, složí 

dřevo, kam?

Větve budou rozštěpkovány a pokud to místní poměry 

dovolí, budou ponechány v místě nebo budou odvezeny. 

Odvoz v nabídkové ceně nebude.

(předpokládané množství 600 hod.) Má být součástí ceny plošina, do kolika metrů výšky?

Nabídková cena by měla pokrýt kompletní provedení 

odborného arboristického ošetření dřevin řezem, ke 

kterému je nutné použití plošiny. Ano, součástí ceny bude 

plošina s dosahem do 14 m. Pokud bude na provedení 

ošetření dřevin zapotřebí využít plošinu s větším 

dosahem, bude to řešeno doplňující nabídkou.

                  -   

                  -   

                  -   

Specifikace práce Předpoklád

Jednotková 

cena bez 

DPH 

(Kč/MJ)*

Jednotková 

cena včetně 

DPH 

(Kč/MJ)*

Celkem bez 

DPH (Kč)
Dotazy Odpovědi

Pomocné práce – úklidové, okopávání, pletí Co se má stát s plevelem? 
Plevel bude odstraněn a zlikvidováným v souladu se 

zákonem.

Máme jeho odvoz a likvidaci zahrnout do ceny? Ano

 (předpokládané množství 1000 hod.)

Mulčovací kůra včetně navrstvení a urovnání

(předpokládané množství 90 m
3
)

Sekání travnatých ploch v parcích
Sekání se sběrem? Bez sběru? Mulčování? Jak vysoká 

tráva se bude sekat?

Jde o sečení travnatých ploch se sběrem posečené 

travní hmoty. Výška travního porostu se bude odvíjet 

od klimatických podmínek v daném roce. Charakter 

trávníků - parkový, luční.

 Kolikrát ročně bude tráva sekaná?

Jde pouze o výpomoc technické četě Města Bakov nad 

Jizerou. Půjde o sečení travního porostu, který 

nestihne technická četa Města Bakov nad Jizerou 

pokosit.

(předpokládané množství 100.000 m
2
) Má být v ceně odvoz a likvidace trávy? Ano

Sekání křovinořezem - travnatý/náletový porost do výšky 1,5 m
Sekání se sběrem? Bez sběru?  Bude náletový porost 

i dřevitý? Do jakého průměru náletu?

Jde o sečení náletového porostu se sběrem. Jde pouze 

o výpomoc technické četě Města Bakov nad Jizerou.  

Ano,  mohou být v porostu výmladky popřípadě 

semenáčky dřevin. Zpravidla jde o porost s výskytem 

zmlazení dřevin v podrostu. 

Má být v ceně odvoz a likvidace? Ano

600                  -                     -   

Celková nabídková cena bez DPH

Sazba a částka DPH – 21%

Cena celkem včetně DPH

Rozpočtová tabulka – Funkční celek B

1000                  -                     -   

90                  -                     -   

100000                  -                     -   

40000                  -                     -   

Jaká bude nejmenší objednané množství v jedné 

dodávce?

Množství bude zadavatelem stanoveno dle aktuálních 

potřeb.



(předpokládané množství 40.000 m
2
)

                  -   

                  -   

                  -   

Specifikace práce Předpoklád

Jednotková 

cena bez 

DPH 

(Kč/MJ)*

Jednotková 

cena včetně 

DPH 

(Kč/MJ)*

Celkem bez 

DPH (Kč)
Dotazy Odpovědi

Odplevelení chodníků – mechanický zásah
Co se má stát s plevelem? 

Plevel bude odstraněn a zlikvidováným v souladu se 

zákonem.

Máme jeho odvoz a likvidaci zahrnout do ceny? Ano

(předpokládané množství 45.000 m
2
)

Odplevelení chodníků – herbicidní ošetření

(předpokládané množství 45.000 m
2
)

                  -   

                  -   

                  -   

S pozdravem

Ing. Hana Šavrdová v.r.
referent odboru stavebního a ŽP

Sazba a částka DPH – 21%

Celková nabídková cena bez DPH

Cena celkem včetně DPH

45000 0                   -   

Celková nabídková cena bez DPH

Sazba a částka DPH – 21%

Cena celkem včetně DPH

Rozpočtová tabulka – Funkční celek C

45000 0                   -   
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