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ALDP diskutovala o situaci v tendrech LČR 2017+
Lesnická sekce Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP),
která sdružuje společnosti zajišťující v současné době více než 70 % objemu
zakázek státního podniku Lesy ČR, se na svém jednání dne 2. listopadu
v Praze zabývala dopady zahájení správního řízení a nařízení předběžného
opatření ze strany ÚOHS vůči s.p. Lesy ČR.
ALDP považuje situaci vzniklou tímto opatřením za kritickou zejména
vzhledem k možným časovým souvislostem pro zahájení lesních prací
v lednu 2017 na příslušných SÚJ a žádá proto všechny zainteresované strany
o podniknutí takových kroků, které povedou k rychlému vyřešení situace.
Členská základna ALDP prostřednictvím svého předsednictva či tiskových
prohlášení v minulosti již několikrát deklarovala svůj základní zájem, kterým
je dlouhodobá stabilita lesnicko-dřevařského sektoru.
Za základ této stability považujeme zejména dlouhodobě fungující systém
zadávání veřejných zakázek státním podnikem Lesy ČR formou komplexní
zakázky s obchodním modelem prodeje dříví na pni, který je navíc podpořen
používáním tzv. „senátního modelu“.
ALDP dlouhodobě oceňuje přístup současného generálního ředitele a
možnost otevřené diskuse nad jednotlivými oblastmi ať už v rámci jednání
zřízených pracovních skupin LČR či při osobních jednáních předsednictva
asociace se zástupci vedení LČR.
Členové ALDP očekávali, že jednání pracovní skupiny pro řešení korektnosti
smluvního rámce přinese potřebné změny smluvní dokumentace směrem
k vyváženosti smluvního vztahu. Musíme však konstatovat, že
k významnějším pozitivním změnám z našeho pohledu dosud nedošlo.
Na druhou stranu je třeba říci, že interní pokyny vydávané generálním
ředitelem vnímáme jako snahu řešit alespoň nejpalčivější problémy, které
současná nelehká situace v lesnictví přináší.

ALDP obdržela dopisem LČR ze dne 17.10. 2016 informaci o zahájení
správního řízení ve věci přezkumu Tendrů LČR 2017+ a zároveň o zákazu
podepisovat smlouvy s vítěznými uchazeči.
Většina členů lesnické sekce ALDP se výběrových řízení LČR pro roky 2017+
aktivně zúčastnila s tím, že na základě podmínek stanovených zadávací
dokumentací ve svých nabídkách požadavky na plnění zakázek zohlednila.
Vítězové jednotlivých dílčích výběrových řízení jsou připraveni smlouvy
podepsat v současném znění.

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků sdružuje významné lesnické
společnosti a největší zpracovatele dřeva v ČR. Firmy sdružené v ALDP
obsluhují více než 70 % komplexních lesnických zakázek státního podniku Lesy
ČR a zpracují přes polovinu dříví vytěženého v ČR.
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