Veřejná zakázka
„Rekonstrukce kina Vesmír“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
Název veřejné zakázky

Rekonstrukce kina vesmír

Druh řízení

otevřené řízení dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zástupce:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
00278360
CZ00278360
Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 16 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu
řízení obdržel zadavatel níže uvedené žádosti o vysvětlení (dotazy) k výše uvedené veřejné zakázce.
Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě
položených dotazů:
Žádost o vysvětlení (dotaz)
č. 1
Dobrý den,
1. V PD na v.č. D.1.4.EL.2 je odkaz na knihu svítidel, tato však chybí. Může zadavatel doplnit?
2. Dveře - ve výkazu výměr chybí dveře ozn.135/P A OZN.309/L. Naopak jsou ve VV 2x dveře ozn.302 - pol.č.75 a 76.
Žádáme o opravu výkazu výměr.
Děkuji
Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz) č. 1
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:
K dotazu č. 1 (otázka chybějící „knihy svítidel“ v rámci Přílohy č. 1 – Projektová dokumentace)
Zadavatel doplňuje dokument označený jako „IN.007 - Kniha svítidel“, kde je již uveden dotazovaný výpis
jednotlivých svítidel. K tomuto přiloženém dokumentu „IN.007 – Kniha svítidel“, zadavatel doplňuje, že
pro počty dodávaných svítidel jsou rozhodující údaje uvedené v dílčím výkazu výměr v dokumentu
„06_EL.50 - Výkaz výměr“, který je součástí Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr).
„Interiérová“ svítidla jsou ve výkazu označena kódem z knihy svítidel. Zadavatel doplňuje, že kniha
svítidel neobsahuje „technická“ svítidla.
K dotazu č. 2 (otázka vymezení dodávaných dveří - chybějící dveře ozn. 135/P a ozn. 309/L a dále uvedení
2x dveře ozn. 302, to vše v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr))
Zadavatel tímto opravuje nepřesnosti týkající se vymezení dodávaných dveří v rámci Přílohy č. 2 – Soupis
stavebních prací a výkonů (výkaz výměr), tj.:
- chybějící dveře ozn. 135/P v rámci listu „643-05 – stavební práce 1.np“;
- chybějící dveře ozn. 309/L v rámci listu 643-05 – stavební práce 3.np“;
- uvedení 2x dveře ozn. 302 v rámci listu „643-05 – stavební práce 3.np“ (pozn. v pol. č. 75 a 76).
Zadavatel provedl změnu vybraných položek č. 280 v rámci listu „643-05 – stavební práce 1.np“ a dále
položek č. 75, 76, 79 a 89 v rámci listu „643-07 – stavební práce 3.np“, to vše v rámci Přílohy č. 2 – Soupis
stavebních prací a výkonů (výkaz výměr), následovně:
Na listu „643-05 – stavební práce 1.np“ (pozn. doplněna nová pol. č. 280):
280

K

766726a

D+M vnitřních dveří dle specifikace ozn.135 včetně
obložkové zárubně bez PO 700x2185 mm

ks

1,000
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Na listu „643-05 – stavební práce 3.np“ (pozn. pol. č. 75 zůstává totožná, pol. č. 76 byla upravena na ozn.
303, pol. č. 79 byla doplněna o dveře ozn. 309 a upravena v počtu kusů, pol. č. 89 byla upravena v počtu kusů):
75

K

766703

76

K

766704

79

K

766707

89

K

766709

D+M vnitřních dveří dle specifikace ozn.302 včetně
obložkové zárubně 800x2100 mm
D+M vnitřních dveří dle specifikace ozn.303 včetně
obložkové zárubně 700x2100 mm

ks

1,000

ks

1,000

D+M vnitřních dveří EW 15 DP3 dle specifikace
ozn.306,307,309 včetně obložkové zárubně a
samozavírače 1200x2100 mm

ks

3,000

D+M systém centrálního klíče

ks

7,000

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:
- Dokumentu „IN.007 – Kniha svítidel“ v rámci Přílohy č. 1 – Projektová dokumentace;
- Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) (NOVY)
Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů,
kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům
věnovat pozornost novému znění přiložených dokumentů a tyto vzít v potaz při přípravě nabídky do
zadávacího řízení.
V Trutnově, dne 31.3.2021

podepsal Mgr.
Mgr. Zdeněk Digitálně
Zdeněk Tomáš
Datum: 2021.03.31
Tomáš
22:17:45 +02'00'

Mgr. Ivan Adamec, starosta města
Město Trutnov
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

