Veřejná zakázka
„Rekonstrukce kina Vesmír“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5
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. 7
Zadavatel požaduje ocenit ve výkazu výměr níže uvedené položky:
D

1
2
3

K
K
K

VRN5

Finanční náklady

052103000
052103001
052103002

Povinná rozpočtová rezerva celé stavby
Zařízení staveniště
Provozní vlivy

%
%
%

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky Povinná rozpočtová rezerva celé stavby. V předložené Zadávací dokumentaci
není rozpočtová rezerva vůbec uvedena a zmíněna. Pro ocenění výše uvedené položky žádáme zadavatele o stanovení
její finanční výše. V kontextu veřejné zakázky je nutné, aby jednotlivé nabídky uchazečů byly vzájemně cenově
porovnatelné.
Stanoví zadavatel finanční výši Povinné rozpočtové rezervy celé stavby?
Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz) č. 7
Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující:
Zadavatel tímto k otázce týkající se položky „povinná rozpočtová rezerva“ v rámci listu „643-12 – VRN“ v
Příloze č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) sděluje, že pro vyloučení jakýchkoli
pochybností o vzájemné (cenové) porovnatelnosti potenciálních nabídek stanovuje výši „Povinné
rozpočtové rezervy“ v částce 2.000.000,- Kč bez DPH.
Částka 2.000.000,- Kč bez DPH odpovídá přiměřené částce rozpočtové rezervy dle informací zpracovatele
Projektové dokumentace (Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace).
Na listu „643-12 – VRN“ tedy účastníci doplní v pol. č. 1 „K-052103000 – Povinná rozpočtová rezerva celé
stavby údaje“ tím způsobem, že tato povinná rozpočtová rezerva bude činit 2.000.000,- Kč.
V Trutnově, dne 19.4.2021

podepsal
Mgr. Zdeněk Digitálně
Mgr. Zdeněk Tomáš
Datum: 2021.04.19
Tomáš
22:11:35 +02'00'

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

