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Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce „Sadové úpravy parku u nádraží  
v Náchodě" a upřesnění znění zadávací dokumentace 
 
 
Vážená paní/Vážený pane, 
 
zadavatel tímto reaguje na dotaz uchazeče veřejné zakázky a upřesňuje znění zadávací dokumentace 
veřejné zakázky Sadové úpravy parku u nádraží v Náchodě, zadané v souladu se Závaznými pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP, Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské 
Unie a Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovacím období 
2007  2013 k podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu 2. kategorie (dále jen zakázka) na služby 
v rámci projektu 
 
Uchazeč zaslal zadavateli následující dotaz: 
Ve výkazu výměr, záložce sumarizace jsou položky: 
vedlejší rozpočtové výdaje 3 % 
rozpočtová rezerva 5 % 
technický dozor 3 % 
projektová příprava 5 % 
Podle toho, jak je tento výkaz výměr sestaven se zdá, že se tyto sumy mají počítat z přímých realizačních 
výdajů a spolu s nimi tvoří celkovou soutěžní sumu. 
 
Ze zadání soutěže vyplývá, že všechny položky výkazu výměr musí být vyplněny. Prosím Vás  
o informaci, co je vlastně těmito položkami myšleno (Proč projektová příprava, když projekt je již hotový? 
Co zahrnují vedlejší rozpočtové výdaje, atd.?) a jestli je nutné tyto položky naceňovat dle zadaných 
procent, protože potom výrazně a dle mého názoru zbytečně navyšují nabídkovou cenu. Z těchto položek 
také vyplývá, že bychom měli platit technický dozor, to není úplně standardní postup, proto Vás prosím  
o informaci, zda tuto položku úplně nevynechat. 
 

Odpověď na dotaz: 
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu z výkazu výměr vypouští položky vedlejší rozpočtové 
výdaje 3 %, rozpočtová rezerva 5 %, technický dozor 3 %, projektová příprava 5 %. 
 

 



Upřesnění znění zadávací dokumentace: 

Zadavatel vypouští ze sumarizace výkazu výměr položku  
Odpočet palivového dřeva  po 350 Kč/m2   0,2 m3 70,00 Kč 

Ostatní položky výkazu výměr, které nejsou dotčeny výše uvedeným upřesněním zůstávají beze změn. 
 
Vzhledem ke změně zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do pátku 
28.2.2014 do 9:00 hod. 
 
 
S úctou 
 

…………………………………………….. 
 Ing. Tomáš Šubert, místostarosta 
 
 
Přílohy: 
Sumarizace výkazu výměr ze dne 20.2.2014 
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