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Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „Zpracování
Digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou
působností Kopřivnice – odpověď
Dne 24.1.2014 požádala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s, Praha
zadavatele této veřejné zakázky o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou
zakázku „Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností
Kopřivnice“. Znění dotazu a odpověď zadavatele jsou uvedeny níže.
Dotaz č. 1
V zadávací dokumentaci je požadavek na provádění upgrade DPP ORP KO při změně struktury
dat v POVIS a při změně struktury PP a provádění update offline verze dPP ORP KO po dobu
udržitelnosti projektu. Taktéž je stanovena aktualizace listinné podoby dPP ORP KO. Tyto
činnosti jsou rovněž uvedeny jako položky v rozpočtu.
Opravdu požadujete všechny tyto činnosti, shrnuté pod aktualizaci projektu, zařadit v rámci
tohoto výběrového řízení? Dle stávajících pravidel poskytovatele dotace a zkušeností není
aktualizace po dobu udržitelnosti projektu uznatelným nákladem projektu a SFŽP je z projektu
vyřazuje. Na tyto činnosti jsou prováděna samostatná výběrová řízení, která nejsou spojena
s dotovaným projektem.

Odpověď zadavatele
Požadavek na provádění upgrade a update DPP ORP Kopřivnice po celou dobu udržitelnosti
projektu je uveden v bodě V. „Technické dokumentace pro zpracování digitálního povodňového
plánu pro území ORP Kopřivnice“. Činnosti uvedené v tomto bodě skutečně nejsou po celou
dobu udržitelnosti projektu způsobilým výdajem, to však není důvodem pro jejich vyřazení
z projektu. Naopak je žádoucí, aby zhotovitel DPP prováděl i jeho aktualizaci.
Váš dotaz jsme ověřovali na SFŽP u projektového manažera tohoto projektu, který naše
stanovisko potvrdil. Pokud tedy budete podávat nabídku na realizaci tohoto projektu, všechny
tyto činnosti uveďte a oceňte v položkovém rozpočtu.
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