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Název veřejné zakázky:

„Dodávka barevných ortofot pro účely kontrol na místě“

V Praze dne 15.5.2014
Zadavatel, Státní zemědělský intervenční fond, Vám, na základě dotazu uchazeče o dodatečné
informace, vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka barevných ortofot
pro účely kontrol na místě“, sděluje následující informace.
Dotaz:
V bodu 3.3. písmeno a) píšete, že dle požadavku objednatele může být dílo vyhotoveno v 10
cm/pixel. Tento požadavek dle mého je v rozporu s první částí vašeho požadavku téhož bodu, kdy
připouštíte výsledné ortofoto s minimální geometrickou rozlišovací schopností 20 cm. Ze zadání není
jasné, kdy budete váš požadavek na 10 cm/pixel požadovat. Pro vlastní kalkulaci nákladů to totiž
znamená, že náklady na snímkování pro minimální pixel 20 cm a dodatečně požadovaný pixel 10 cm
jsou téměř dvojnásobné. Z mého pohledu je tedy zadání nejednoznačné. Můžete to prosím upřesnit?
Odpověď zadavatele
Zadání je koncipováno tak, že velikost pixelu bude do 20 cm. Zadavatel však může u některých lokalit
požadovat pixel menší, a to až 10 cm.
Kontroly na místě se zabývají nejen vlastním určením výměry pozemku na bázi vektorizace hranic a
ověřením jeho stavu, ale často musejí provádět kontroly dalších podmínek, přičemž pro tento účel je
vyšší geometrická rozlišovací schopnost (menší pixel) vhodnější. Proto u určitých lokalit bude
pravděpodobně požadován pixel 10 cm. Vymezení těchto lokalit však nyní není možné provést,
jelikož výběr subjektů ke kontrole na místě se provádí později a seznam kontrolovaných
subjektů/lokalit není nyní znám. Z toho důvodu je zadávací dokumentace formulována takto volným
způsobem.
V rámci snímkování, které bylo uskutečněno v roce 2013, byl poměr území pokrytých ortofoty
s rozlišením 10 cm a 20 cm přibližně 1:1 (podíl území pokrytého ortofotem s rozlišením 10 cm byl cca
47%). Toto je ovšem pouze informativní údaj, protože situace v roce 2014 může být zcela odlišná
v závislosti na tom, jaké subjekty budou ke kontrole na místě vybrány!
Zadavatel tedy může požadovat pro danou lokalitu pixel v intervalu 10 – 20 cm s tím, že svůj
požadavek bude konkretizovat až po provedení výběru subjektů ke kontrole, dle toho jaké vlastnosti
budou vybrané subjekty (lokality) mít. Vzhledem k nutnosti včasného provedení kontrol na místě (ty
musí být bezpodmínečně realizovány v adekvátních termínech) je nutné výběr dodavatele snímků
realizovat už před samotným výběrem subjektů ke kontrole, tak aby vlastní snímkování mohlo být
započato co nejdříve.
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