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Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací
bilance emisí (MEI)“ – vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vážení,
v návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v příloze předkládáme vysvětlení zadávacích podmínek výše uvedené
veřejné zakázky.
Dotaz č. 1:

Požaduje zadavatel u jednotlivých dílčích plnění, tj. (a) Vyhodnocení a zpracování kompletní zprávy o plnění
SEAP, (b) Zpracování SECAP a (c) Příprava MEI, oficiální podobu výstupů pouze ve formátu
předepsaném Paktem, tj. formou vyplněných šablon v programu MS Excel v českém a anglickém jazyce?
Nebo bude zadavatelem požadováno vypracování ještě dalších písemných zpráv v textovém editoru majících
podobu dokumentu SEAP z roku 2013 a nebo první monitorovací zprávy k SEAP za roky 2014-2015?

Odpověď:

V rámci dikce položeného dotazu zadavatel požaduje v rámci plnění u všech části díla (a) až (c) zpracování i
písemných zpráv jejichž předpokládaný rozsah, podoba, struktura a kvalitativní úroveň informací bude
odvozena a minimálně požadována jako u předešlých dokumentů SEAP z roku 2013, případně první
monitorovací zprávy k SEAP za roky 2014-2015, s tím, že písemná zpráva vztahující se k popisu a interpretaci
údajů MEI, časti (c) díla, může být součástí vyhotovených písemných zpráv a dokumentů dle bodu (a) a (b).
Rovněž je požadováno i dodržení logických návazností, po stránce obsahové a údajové, mezi předešlými
zprávami a v rámci díla zpracovanými zprávami nebo obecně materiály, vždy s ohledem na současné potřeby
zadavatele a relevantnosti daného obsahu nebo údajů. Tedy, plnění předmětu díla pouze zpracováním,
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vyplnění a zavedením Paktem předepsaných šablon v MS Excel do webového portálu Paktu na profilu města
nebo vyplnění a zavedení on-line šablon na webovém portálu Paktu se považuje za nedostatečné plnění.
(Pozn.: Aktuální monitorovací šablony SEAP jsou v současné době Paktem akceptovány v on-line elektronické
podobě na profilu města v rámci webového rozhraní Paktu, šablony SECAP jsou aktuálně k dispozici pouze ve
formátu MS Excel, rovněž viz příslušné aktuální Směrnice Paktu o podávání zpráv)

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí
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