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

13528

Název zakázky

Zpracování pasportů veřejného osvětlení pro obce Černý
Důl, Horní Maršov a Mladé Buky

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100

Název projektu

V rámci SOVK myslíme strategicky!

Název / obchodní firma
zadavatele

Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK)

Sídlo zadavatele

Národní 199, 541 01 Trutnov

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

711 88 371

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Mgr. Tomáš Eichler, předseda SOVK

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení požadavku ze Specifikace předmětu plnění, kde je
uvedeno, že dodavatel bude provádět:
- zaměření světelných bodů (dále jen SB) VO, umístěných na zemním vedení VO
- zaměření SB VO, umístěných na venkovním vedení VO
ale není zřejmé, zda je požadováno profesionální geodetické zaměření v JTSK, či pouze orientační
za pomocí GPS lokátoru, proto dodavatel žádá o specifikaci typu a přesnosti zaměření výše
uvedených položek.
Odpověď
Zadavatel sděluje, že požaduje geodetické zaměření, neboť je přesnější než měření pomocí GPS
lokátoru.

2 Přesné znění dotazu
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení požadavku ze Specifikace předmětu plnění, kde je
uvedeno, že dodavatel současně bude poskytovatel zajišťovat podporu v následujících letech, a to
tak, že součástí poskytovaných služeb bude pravidelná roční aktualizace po dobu 5 let, kterou
účastník zahrne do předpokládané cenové nabídky. Dodavatel se táže, zda a v jakém formátu
objednatel bude poskytovat informace o změnách zařízení po opravách a při rekonstrukcích nebo
nové výstavbě, nebo dodavatel bude muset tyto změny zjišťovat na svůj náklad.
Odpověď
Zadavatel uvádí, že informace ke zpracování roční aktualizace pasportu VO o změnách zařízení
(po opravách, při rekonstrukcích nebo nové výstavbě) poskytne dodavateli správce sítě dané obce.
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Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V [_Praze_] dne [_3. 8. 2020_]

signed by Mgr.
Mgr. Zuzana Digitally
Zuzana Komárková
2020.08.03
Komárková Date:
13:45:21 +02'00'
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