Veřejná zakázka
„Rekonstrukce kina Vesmír“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
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. 2
Dobrý den,
V rámci dílčích rozpočtů jsme nalezli nesrovnalosti:
1. VV ÚT - u položek ř. 33, 43, 51,109 jsou nestandartně nastaveny vzorce pro výpočet celkové ceny položky. Dle našeho
názoru by měl být vzorec násobek množství x JC. V rozpočtu je vzorec násobku množství z 1% z celkové ceny
předcházejících položek.
U položek přesunu hmot (ř.73,87,114,177,202,230) je nastaven vzorec celkové ceny jako 1% z celkových cen položek x
množství procent nastavených v množství položky – není zde prostor nastavit JC.
VV chlazení – u položek přesunu hmot (ř.19, 37, 41, 62, 88) je nastaven vzorec celkové ceny jako 1% z celkových cen
položek x množství procent nastavených v množství položky – není zde prostor nastavit JC.
Prosíme o opravu předložených VV nebo informaci zda zpracovatel cenové nabídky může dílčí VV upravit ve vzorcích dle
standartních zvyklostí?
2. VV VZT
Tento VV je rozdělen na jednotlivé části vzduchotechnických zařízení. Každé zařízení má ke konci své části položky k
ocenění montáže, zaregulování systému a doplňkový materiál vykázaný procenty. Základ pro výpočet je uveden v popisu
s odkazem na položky, které mají tvořit základ ceny. Dle našeho názoru je u části VZ2B uveden chybný odkaz na položky.
Zařízení VZ2B jsou položky 2.51-2.76, ale odkaz na základ je na pol. 3.01-3.02 a 3.03-3.20. Podobný chybný odkaz je i u
zařízeníVZ3 odkaz na 4.03-4.37. U zařízení VZ5 je asi překlep u pol.5.13 odkaz na pol.5.02-5.31 místo 5.02-5.13.
Prosíme o opravu VV.
Zároveň prosíme o potvrzení, že pol.3.01 a 3.02 nejsou předmětem tohoto VŘ.
3. Ve výkazu výměr stav.části 1.NP jsou vykázána okna ozn.21,22,31 a 32, která jsou současně vykázána v přísl.výkazech
2.NP a 3.NP. Položky jsou tedy zdvojeny!
Děkujeme předem za vysvětlení
Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz)
č. 2
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:
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K dotazu č. 1 – (otázka výkazu výměr v rámci „ÚT“ a nastavení vzorců pro výpočet celkové ceny položky u
položek na řádcích č. 33, 43, 51, 109, a dále položek na řádcích č. 73,87,114,177,202,230) + (otázka výkazu
výměr v rámci „CHLAZENÍ“ a nastavení vzorců pro výpočet celkové ceny položky u položek č. 19, 37, 41,
62, 88)
Zadavatel tímto opravuje nepřesnosti týkající se nastavení vzorců pro výpočet celkové ceny položky, kdy
opravuje vzorec pro výpočet jako násobek „jednotkové ceny“ x „množství MJ“ u příslušné položky, a to
v rámci položek:
− v dílčím výkazu výměr pro „ÚT“ = „10_D.1.4_UT. Vytápění – výkaz výměr“ u položek na řádcích č. 33, 43,
51, 109 a č. 73, 87, 114, 177, 202, 230
− v dílčím výkazu výměr pro „CHLAZENÍ“ = „11_D.1.4_CH. Chlazení – výkaz výměr“ u položek na řádcích
na řádcích č. 19, 37 (nově na řádku č. 38), 41 (nově na řádku č. 37), 62, 88
Opravené vzorce ve shora uvedených položkách dílčích výkazů výměr pro „ÚT“ a „CHLAZENÍ“ již splňují
požadovaný výpočet ceny položky.
K dotazu č. 2 (otázka výkazu výměr v rámci „VZT“ a popis základu pro výpočet nabídkové ceny u
dotazovaných položek)
Zadavatel tímto opravuje nepřesnosti týkající se odkazu na položky v rámci „VZT“, které mají tvořit
základ ceny pro „montáže, zaregulování systému a doplňkový materiál vykázaný procenty“ v dílčím
výkazu výměr „12_D.1.4_VZ. Větrání - výkaz výměr“, tj.:
- položky č. 2.74 a 2.75 v rámci „Zařízení VZ2B“;
- položka č. 3.26 v rámci „Zařízení VZ3“;
- položka č. 5.13 v rámci „Zařízení VZ5“;
Zadavatel provedl změnu vybraných položek č. 2.74 a 2.75, č. 3.26 a č. 5.13, to vše v rámci dílčího výkazu
výměr pro „VZT“ = „12_D.1.4_VZ. Větrání - výkaz výměr“, následovně:
Položky č. 2.74 a 2.75 v rámci „Zařízení VZ2B“ (pozn. upraveny odkazy na 2.51, resp. 2.52 a-2.73):
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montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot (poz. 2.51)
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pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11)
zaregulování jednotky a regulačních boxů + zprovoznění včetně
dopravy autorizovanou firmou
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1

montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot (poz. 2.52-2.73)
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%
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%
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%

0,5

upevnění a závěsy potrubí
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VZ - doplňkový materiál (poz. 2.52-2.73)

upevnění a závěsy potrubí
Položky č. 3.26 v rámci „Zařízení VZ3“ (pozn. upraveny odkazy na 3.01-3.24):

3.26

VZ - doplňkový materiál (poz. 3.01-3.24)
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Položky č. 5.13 v rámci „Zařízení VZ5“ (pozn. upraveny odkazy na 5.02-5.11):

5.13

VZ - doplňkový materiál (poz. 5.02-5.11)
spojovací materiál
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%
5
Zároveň zadavatel potvrzuje, že pol. č. 3.01 a 3.02 nejsou předmětem plnění „VZT“, a v dílčím výkazu výměr
„12_D.1.4_VZ. Větrání - výkaz výměr“ koneckonců ani nejsou možné k ocenění (uvedení nabídkové ceny).
K dotazu č. 3 (otázka vymezení dodávaných oken ozn. 21, 22, 31, 32 v rámci výkazu výměr „STAVEBNÍ
ČÁST“ pro 2.NP a 3.NP)
Zadavatel tímto opravuje nepřesnosti týkající se vymezení dodávaných oken v rámci Přílohy č. 2 – Soupis
stavebních prací a výkonů (výkaz výměr), tj.:
- duplicitní okna ozn. 21, 22, 31, 32 v rámci listu „643-05 – stavební práce 1.np“;
Zadavatel provedl změnu vybraných položek č. 49 až 55 v rámci listu „643-05 – stavební práce 1.np“,
následovně:
Na listu „643-05 – stavební práce 1.np“ (pozn. upravena pol. č. 49, ponechána pouze položka č. 50, vypuštěny
položky č. 51 až 54 a upravena pol. č. 55):
49

K

766621211/R

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m

23,000

"ozn.01 1200/1100mm"5*(1,2*2+1,1*2)

VV

23,000

50

M

61110010

okno dřevěné typu Euro pro památkově chráněný
objekt dle specifikace 1200x1100mm ozn. 01

ks

5,000

55

K

766621211/R1

Příplatek za 3D systém zatěsnění (parotěsná x
paroprpustná folie)

m

23,000

VV

"ozn.01 1200/1100mm"5*(1,2*2+1,1*2)

23,000

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:
- Dílčí výkaz výměr pro „ÚT“ = 10_D.1.4_UT. Vytápění – výkaz výměr_oprava č.1
- Dílčí výkaz výměr pro „CHLAZENÍ“ = 11_D.1.4_CH. Chlazení – výkaz výměr_oprava č.1
- Dílčí výkaz výměr pro „VZT“ = 12_D.1.4_VZ. Větrání - výkaz výměr_oprava č.1
- Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) (NOVY II)
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.
Digitálně podepsal

V Trutnově, dne 7.4.2021

Mgr. Zdeněk Mgr. Zdeněk Tomáš
Datum: 2021.04.07
Tomáš
21:43:09 +02'00'
Mgr. Ivan Adamec, starosta města
Město Trutnov
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

