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Obrození Lípového náměstí v Poříčí u Trutnova

PV doporučuje RM schválit níže uvedené usnesení.
RM schvaluje
01.01
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu
„Zhotovení projektové dokumentace stavby „Obrození Lípového
náměstí v Poříčí u Trutnova“, konkrétně dodavatele Ing. arch.
Barboru Skálovou, Fritzova 893, 541 01 Trutnov, IČO 06401872 a Ing.
arch. Jana Veissera, Ivana Olbrachta 111, 541 01 Trutnov IČO
88708730, nabídková cena 1.206.000,- Kč (bez DPH)
RM ukládá
02.01
Ing. Miroslavu Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit s
Ing. arch. Barboru Skálovou, Fritzova 893, 541 01 Trutnov, IČO
06401872 a Ing. arch. Jana Veisserem, Ivana Olbrachta 111, 541 01
Trutnov IČO 88708730 uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace „Obrození Lípového náměstí v Poříčí u
Trutnova“ za nabídkovou cenu 1.206.000,- Kč (bez DPH) dle
předloženého návrhu

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
V průběhu jednání s účastníkem řízení a autorem návrhu doporučeného komisí pro hodnocení
podaných architektonických návrhů na regeneraci veřejného prostoru Lípového náměstí v Poříčí u
Trutnova ohledně návrhu smlouvy o dílo došlo ze strany autora k upřesnění předpokládané hodnoty
stavby. Po zpracování podrobnějšího odhadu nákladů v aktuální cenové relaci činí předpokládaná
hodnota stavby 20 mil. Kč (bez DPH). Původní předpokládaná hodnota stavby činila 15 mil. Kč (bez
DPH). Důvodem pro změnu hodnoty stavby je dle autora vytvoření přesnějšího rozpočtu na základě
jím navrženého konceptu řešení v aktuálních cenových relacích, včetně zápočtu nákladů na další
prvky, jejichž vhodnost vzešla z veřejné prezentace a další diskuze. Jedná se například o přechod
přes komunikaci v ulici Voletinská, systém zachytávání dešťových vod, vsakování a automatického
zavlažování. S ohledem na navýšení předpokládané hodnoty stavby byli členové hodnotící poroty
požádáni o vyjádření, zda i po této změně lze považovat návrh č. 3 za nejvhodnější pro výsledné
řešení úpravy veřejného prostoru Lípového náměstí v Poříčí u Trutnova.
Porota v rámci per rollam jednání, které proběhlo od 30.4. - 21.5.2020 po posouzení změny
předpokládané hodnoty stavby většinově doporučuje zadavateli jednat s autorem návrhu č. 3 - Ing.
arch. Barboru Skálovou a Ing. arch. Jana Veissera, Ivana Olbrachta 111, 541 01 Trutnov IČ:
88708730. Průběh jednání poroty je uveden v záznamu z jednání, který tvoří přílohu tohoto
materiálu.
V případě schválení uzavření smlouvy o dílo budou náklady hrazeny ze schváleného rozpočtu města
vyhrazeného pro projektové dokumentace ORG 4046.
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