Vysvětlení zadávacích podmínek
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

12483

Název zakázky

Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích v rámci
projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a
Českoskalicka“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007446

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007446

Název projektu

Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka

Název / obchodní firma
zadavatele

Svazek obcí "ÚPA"

Sídlo zadavatele

náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

71211721

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Michal Kudrnáč

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu
Jako hodnotící kritérium je stanovena nejnižší nabídková cena za pasporty komunikací a
dopravního značení, veřejného osvětlení a zeleně, a to v součtu. V technických podmínkách je
však uvedeno, že zadavatel požaduje také software. Je tímto myšleno mapový portál? V případě
že ano, znamená to, že žádná z dotčených obcí nemá mapový portál a požaduje nový? Jak se
budou porovnávat ceny za mapový portál, jehož funkčnost popisujete, který se podle našich
zkušeností platí jako cloudová služba za měsíční paušál?
Odpověď
V technických podmínkách je specifikováno, že zadavatel požaduje dodávku dat včetně
software, umožňující provádění požadovaných operací. Součástí nabídkové ceny je také
dodávka tohoto ovládacího software. V případě, že se bude jednat o cloudové služby, bude do
nabídkové ceny zahrnuta cena za tyto služby za dobu 60 měsíců od řádného dokončení a
předání díla dle vzorové SoD (záruční doba).

2 Přesné znění dotazu
U každého pasportu udáváte údaj geodetické zaměření. Co je tímto myšleno? Geodetické
zaměření v 3. třídě přesnosti?
Odpověď
Ano, je tím myšleno geodetické zaměření ve 3. třídě přesnosti.
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3 Přesné znění dotazu
K pasportu místních komunikací požadujete geodetické zaměření os případně ploch komunikací.
Je významný rozdíl v pracnosti při zaměřování os komunikací nebo v zaměřování celých ploch.
Prosíme o vyjasnění. Vůbec v případě, kdy je pro obce zpracována DKM (digitální katastrální
mapa) považujeme zaměřování linií komunikací při pasportizaci komunikací jako nadbytečné a
bez vypovídající hodnoty. Pokud by zaměřování bylo nutné, již se nevytváří evidence komunikací
(pasport), ale technická mapa (polohopis).
Odpověď
Zadavatel požaduje zaměření os komunikací s doplněním atributů, které nejsou evidovány
v DKM a těch ploch prostranství, parkovišť, vjezdů a ostatních plošných prvků, které nelze
popsat délkou a referenční šířkou.

4 Přesné znění dotazu
U pasportu veřejného osvětlení uvádíte požadavek na vytrasování podzemního vedení. Prosíme
o přibližné určení rozsahu podzemního vedení, jelikož trasování kabelů VO je z celého pasportu
nejpracnější a může mít významný dopad na cenu pasportu.
Odpověď
Vytrasování podzemního vedení je požadováno pouze u pasportu VO obce Dolní Radechová.
Délka podzemního vedení veřejného osvětlení v obci Dolní Radechová je cca 2675 m a délka
nadzemního vedení cca 3202 m.

5 Přesné znění dotazu
U pasportu zeleně se geodetické zaměřování jeví jako bezpředmětné, pokud není vydefinováno,
co přesně se má zaměřovat. Ze zkušeností k pasportizaci zeleně není potřeba geodetické
zaměřování v případě, že se zároveň netvoří technická mapa.
Odpověď
S ohledem na různé stupně digitalizace katastrálních map je požadované zaměření ploch.
Záhony, živé ploty apod. v DKM nejsou vedeny, a to je důvod požadavku odměření. Mobiliář má
pevné spojení se zemí a je nutné z důvodu umístění na konkrétní pozemek jeho odměření.
Mobiliář, který není pevně spojený se zemí, zadavatel nepožaduje pasportizovat.

6 Přesné znění dotazu
U pasportu zeleně není jasně definováno, zda se jedná pouze o plochy zeleně nebo také
o solitérní prvky, konkrétně stromy a keře. Pokud se jedná i o solitérní prvky, prosíme o odhad
množství. Dále jak podrobné informace se mají ke stromům sbírat (listnatý/jehličnatý, taxon,
dendrologie, atd.)?
Odpověď
Solitérní prvky nejsou součástí veřejné zakázky.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V [_Červeném Kostelci_] dne [_25. 9. 2018_]
Digitálně

Michal
Michal podepsal
Kudrnáč
Kudrnáč Datum:
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