Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

13615

Název zakázky

Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009956

Název projektu

Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko

Název / obchodní firma
zadavatele

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

Sídlo zadavatele

U Brány 916/2, Mohelnice 789 85

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

70626812

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Jana Kubíčková, předsedkyně Svazku

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu
obracím se na Vás s dotazy k VZ Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko.
V technických podmínkách máte uvedeno:
Část 1: Pasport dešťové kanalizace, Pasport splaškové kanalizace
o Terénní průzkum kanalizačních stok spojený s fotodokumentací jednotlivých
kanalizačních šachet
o Geodetické zaměření poklopů šachet a vpustí
o Geodetické zaměření dna/hloubky šachet a vpustí
DOTAZ: o jaký rozsah se jedná v km? popř. kolik šachet se bude zaměřovat?
V tomto případě by nám pomohlo znát alespoň přibližný rozsah v km.
Část 2: Pasport vodovodu (Krchleby, Líšnice, Třeština) - celkem 3 ks
o Fotodokumentace všech šachet (vnější i vnitřní) vč. popisu jejich armaturního vybavení
(armaturní i veškeré vodoměrné u všech č.p.) a čísel vodoměrů. Místní šetření u nemovitostí bez
vodoměrných šachet s popisem a zákresem trasy vodovodu až po umístění vodoměru.
DOTAZ: o jaký rozsah se jedná v km?
Část 3:Pasport inženýrských sítí (Mírov) - celkem 1 ks
o Vytyčení a geodetické zaměření tras inženýrských sítí
o Lokalizace sítí na pozemcích, uvedení, zda je k pozemku pro danou síť zřízeno
věcné břemeno pro vlastníka sítě či nikoli, informace zda se jedná o podzemní či
nadzemní vedení
DOTAZ: o jaký rozsah se jedná v km? mají obce nějaké podklady?
Část 4:Pasport veřejného osvětlení
o  Jedinečné číslo každého zařízení VO
o Vyhledání napájecích kabelů s následným zaměřením
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o

Zjištění průběhu kabelové sítě VO

DOTAZ: Kolik světelných bodů se má evidovat? O jaký rozsah vyhledání a zaměření napájecích
kabelů se jedná v km?
Část 5: Pasport hřbitova
o Minimálně jedna reálná fotografie dokumentující umístění, typ a stav daného
hrobového místa
o Geodetické zaměření polohy hrobových míst
DOTAZ:Kolik hrobů se asi bude evidovat?
Část 6: Pasport mobiliáře
o
o

Typ mobiliářeo Minimálně jedna reálná fotografie dokumentující umístění, typ a
stav daného prvku zeleně
Popis a stav mobiliáře

DOTAZ: o jaký typ se jedná (lavičky,odpadkové koše,dětská hřiště? přibližný rozsah?
Část 7: Pasport zeleně
o
o
o
o
o

Typ plochy
Zastoupené prvky - plošné prvky a bodové prvky
Stanovení výměry jednotlivých ploch, počet jednotlivých prvků
Inventarizace dřevin - druh stromu, stáří, posouzení vitality a provozní
bezpečnosti, stanovení pěstebních opatření
minimálně jedna reálná fotografie dokumentující umístění, typ a stav daného
prvku zeleně

DOTAZ:Je předběžný odhad jaká plocha se bude pasportizovat, popř. kolik stromů?
Bude požadována fotografie všech stromů, keřů ?
Část 8: Generel mostů
Identifikace stavby
DOTAZ: kolik mostů se bude evidovat?
Část 9: Pasport dopravního značení
o Minimálně 1 reálná fotografie dokumentující umístění daného dopravního značení a jeho
zjištěný stav
DOTAZ: kolik DZ se bude asi evidovat? popř. kolik km silnic?
Část 10: Pořízení 2x nového SW mapového portálu
DOTAZ:Bude se jednat o koupi licence nebo o Provoz systému – Cloud?
V případě cloudového řešení, obce si budou platit samostatně měsíčnín servisní poplatek?
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Odpověď
Část 1: Pasport dešťové kanalizace, Pasport splaškové kanalizace
O: Délka kanalizace v km a počet šachet jsou uvedeny v přiloženém výkazu výměr.
Část 2: Pasport vodovodu (Krchleby, Líšnice, Třeština) - celkem 3 ks
O: Délka vodovodů v km je uvedena v přiloženém výkazu výměr.
Část 3:Pasport inženýrských sítí (Mírov) - celkem 1 ks
O: Délka inženýrských tras činí cca 5 km. Obec nemá podkladové materiály, ty je třeba získat od
dotčených subjektů, správců sítí.
Část 4:Pasport veřejného osvětlení
O: Počet svítidel je uveden v přiloženém výkazu výměr. Kilometráž napájecích kabelů není přesně
stanovena, odvíjí se od počtu svítidel.
Část 5: Pasport hřbitova
O: Počet hrobových míst a výměra hřbitova jsou uvedeny v přiloženém výkazu výměr.
Část 6: Pasport mobiliáře
O: Počet objektů mobiliáře je uveden v přiloženém výkazu výměr. Jedná se o lavičky, odpadkové
koše, dětská hřiště a další dle domluvy se starostou dotčené obce, do celkového počtu kusu
uvedeného ve výkazu výměr.
Část 7: Pasport zeleně
O: Výměra i počet pasportizovaných stromů jsou uvedeny v přiloženém výkazu výměr.
Fotodokumentaci pořídit tak, aby dokumentovala situaci, nebude však striktně vyžadována
fotodokumentace každého jednotlivého stromu či keře.
Část 8: Generel mostů
O: Počet mostů je uveden v přiloženém výkazu výměr.
Část 9: Pasport dopravního značení
O: Počet dopravních značek požadovaných k evidenci je uveden v přiloženém výkazu výměr.
Část 10: Pořízení 2x nového SW mapového portálu
O: Bude se jednat o provoz systému Cloud, servisní poplatek si budou hradit obce samostatně.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Mohelnici dne 22. 9. 2020
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