Liberecký kraj

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Krajinný plán Chrastava“
VZMR/0170/2021
Zadavatel analogicky dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace
k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
Dotazy č. 2
Dobrý den,
připravujeme nabídku do veřejné zakázky, a proto se na Vás dovoluji obrátit s několika
dotazy k veřejné zakázce Krajinný plán Chrastava. Prosím o zodpovězení následujících
otázek:
1. Chápeme správně, že analýza dat se provádí vzhledem k finálnímu výsledku a jeho určení a
není tedy nutné např. do podkladů zajistit kompletní zmapování a zanesení vrstvy meliorací,
ale stačí to udělat pouze v rozsahu, který umožní navrhnout potřebná opatření?
2. Je nutné použít pro zpracování zakázky výlučně software firmy ESRI, nebo je možné
pracovat i v jiném GIS programu?
3. V podrobné specifikaci díla není zmíněna související otázka ochrany a podpory
biodiverzity. Mají navrhovaná opatření brát v úvahu i toto hledisko, i když nebude přímo
souviset s tématem zadržování vody v krajině a protipovodňových opatření?
4. Vzhledem k zadání – rozumíme správně tomu, že krajinný plán má být navržen primárně
pro opatření na území mimo intravilán obce, v tzv. volné krajině a na území obce spíše
doplňkově, tzn. není třeba řešit kompletně a detailně např. zeleno-modrou technickou
infrastrukturu v zastavěném území (stav kanalizace, stav vodních koryt, udržované plochy
veřejné zeleně v obci apod.)?
Odpovědi zadavatele na dotazy č. 2
1. Chápeme správně, že analýza dat se provádí vzhledem k finálnímu výsledku a jeho určení a
není tedy nutné např. do podkladů zajistit kompletní zmapování a zanesení vrstvy meliorací,
ale stačí to udělat pouze v rozsahu, který umožní navrhnout potřebná opatření?
ANO, stačí jen v rozsahu navržených opatření.
2. Je nutné použít pro zpracování zakázky výlučně software firmy ESRI, nebo je možné
pracovat i v jiném GIS programu?
NE, program GIS není určen.

Liberecký kraj

3. V podrobné specifikaci díla není zmíněna související otázka ochrany a podpory
biodiverzity. Mají navrhovaná opatření brát v úvahu i toto hledisko, i když nebude přímo
souviset s tématem zadržování vody v krajině a protipovodňových opatření?
Mohou, ale není to podmínka a priorita.
4. Vzhledem k zadání – rozumíme správně tomu, že krajinný plán má být navržen primárně
pro opatření na území mimo intravilán obce, v tzv. volné krajině a na území obce spíše
doplňkově, tzn. není třeba řešit kompletně a detailně např. zeleno-modrou technickou
infrastrukturu v zastavěném území (stav kanalizace, stav vodních koryt, udržované plochy
veřejné zeleně v obci apod.)?
Ano, primárně mimo zastavěné území obce.
Dotaz č. 3
Dobrý den,
k veřejné zakázce „Krajinný plán Chrastava“ máme následující dotazy:
1. Je třeba pro část "Návrhy protipovodňových opatření na přítocích Jeřice ve stádiu studieplánu" zajistit data o průtocích z ČHMÚ? Pokud ano, má data zajistit zhotovitel nebo je zajistí
objednatel a kolik profilů se má do nabídky předpokládat.
2. Co přesně znamená "projednání těchto úprav s hospodařícími subjekty". Stačí tyto subjekty
s návrhy obeznámit nebo je třeba od nich získat souhlasy s návrhy?
Odpovědi zadavatele na dotazy č. 3
1. Je třeba pro část "Návrhy protipovodňových opatření na přítocích Jeřice ve stádiu studieplánu" zajistit data o průtocích z ČHMÚ? Pokud ano, má data zajistit zhotovitel nebo je
zajistí objednatel a kolik profilů se má do nabídky předpokládat.
Pokud data nebude možné získat s již existujících studií- viz Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy, a budou
nezbytná pro návrh opatření, data zajistí zhotovitel. Protože se jedná o přítoky Jeřice,
bude dostačující profil ČHMÚ na Jeřici v Chrastavě.
2. Co přesně znamená "projednání těchto úprav s hospodařícími subjekty". Stačí tyto subjekty
s návrhy obeznámit nebo je třeba od nich získat souhlasy s návrhy?
Stačí prokazatelně s nimi návrhy projednat, případně zohlednit jejich připomínky. Není
ale nutné získat jejich souhlas.
Lhůta pro podání nabídek se nemění.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
V Liberci dne 12. 1. 2022
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

