DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Název veřejné zakázky: BAZILIKA EXTERIÉR – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ
Zadavatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:

Římskokatolická farnost Velehrad
P. Petr Přádka SJ, farář
Stojanovo nádvoří 206, Velehrad PSČ 687 06
46956484
Praha 18. října 2011

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce.
Dotaz č. 1.
V rámci průvodní zprávy – technické zprávy jsou uvedeny pouze liché stránky
1,3,5,7 … tzn. Že zpráva není kompletně uvedena.
Odpověď:
Technická zpráva je součástí dodatečných informací.
Dotaz č. 2
V Technické zprávě týkající se shora uvedené veřejné zakázky je uveden stupeň
zadavatelem předané projektové dokumentace - projekt pro provedení stavby,
z čehož usuzujeme, že se jedná o realizační projektovou dokumentaci.
V bodě 5.4. výzvy je uveden výčet nákladů obsažených v nabídkové ceně, mimo
jiné je zde uvedeno – "Dále náklady na zpracování realizační dokumentace..."
Chápeme správně, že uchazeč uhradil cenu realizační projektové dokumentace
jako součást ceny zadávací dokumentace, není již povinen vypracovávat
realizační projektovou dokumentaci, jelikož tato byla zadavatelem předložena
jako součást zadávací dokumentace a tedy cena za zpracování realizační
dokumentace nebude součástí nabídkové ceny?
Odpověď:
Uchazeč je povinen na své náklady vypracovat další potřebnou a požadovanou realizační
dokumentaci včetně průzkumů v průběhu rekonstrukce. Rovněž je povinen na své
náklady vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
Dotaz č. 3
Dnes byl doručen další dotaz k „Bazilika Exteriér – Oprava vnějšího pláště“ Ve
výkazu výměr oddílu Práce restaurátorské jsou obsaženy položky:
SU/2 Oprava zlaceného kříže nad vchodem
kpl
1,000
SU/1 Oprava ciferníku věžních hodin včetně faryjí
kpl
6,000
Ve výpisu prvků však u těchto položek není požadavek na
restaurátorském režimu specifikovan.
Je nutno tyto položky provádět v režimu restaurátorském obnovy?
Odpověď:
Zlacení kříže musí být provedeno v restaurátorském režimu a oprava ciferníku věžních
hodin musí být provedena odbornou firmou provádějící rekonstrukce věžních hodin a
orlojů. Jedná se o odbornou řemeslnou práci.
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Dotaz č. 4
Zadávací dokumentaci v bodě 3.6 písmene b) požadujete doložit mimo jiné
restaurátory:
a) Nepolychromovaná sochařská díla v kameni a štuku
b) Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl
z kamene, dřeva a sádry
c) Malířská umělecká díla a sgrafita
d) Uměleckořemeslná díla z obecných kovů
e) Uměleckořemeslná díla ze skla-uměleckořemeslné vitráže s malbou
f) Restaurování zvonů a jejich doplňků
g) Uměleckořemeslná díla pasířská, cizelérská a kovotepecká, včetně
kovových lustrů
V Projektové zadávací dokumentaci ani v výkazu výměr jsme nenalezli
restaurátorské práce podle bodů:
e) – uměleckořemeslná díla ze skla – uměleckořemeslné vitráže s malbou
a
f) restaurování zvonů a jejich doplňků
Je nutné prokazovat odbornou kvalifikaci restaurátorů pro činnosti dle
písm. e) a f), i když předmětem soutěže tyto restaurátorské práce
nejsou?
Odpověď:
Zadavatel odstraňuje požadavek na odbornou kvalifikaci restaurátorů pro činnosti dle
písm. e) a f).
Dotaz č. 5
V zadávací dokumentaci výše uvedené stavby v článku 3.6 b) Osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci je požadováno doložení povolení MK ČR (licence)
podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na tyto specializace:
Malířská umělecká díla a sgrafita
Uměleckořemeslná díla ze skla –uměleckořemeslné vitráže s malbou
V projektové dokumentaci jsem ale žádné práce vyžadující tuto kvalifikaci
nenalezli, pouze u výpisu prvků je u prvků o 6-8, o15, o 16-17, o22, o 26 Okno
s vitráží – uvedena poznámka: Obnova vitráží bude předmětem samostatné
žádosti na KÚ ZK.
Z jakého důvodu jsou požadovány výše uvedené licence? A je tedy nutné
uvedené licence do kvalifikace dokládat?
Odpověď:

Zadavatel odstraňuje požadavek na restaurátorské práce v rozsahu – uměleckořemeslná
díla ze skla – uměleckořemeslné vitráže s malbou.
ZADAVATEL V PŘÍLOZE DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZASÍLÁ AKTUALIZOVANÝ
VÝKAZ
VÝMĚR.
UCHAZEČI
JSOU
POVINNI
OCENIT
VÝKAZ
VÝMĚR
Z DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZE DNE 18 .11. 2011. PŘEDCHOZÍ VÝKAZ VÝMĚR
JE NEPLATNÝ.
ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ DODATEČNÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI.

NABÍDKY SE PODÁVVAJÍ NA ADRESU SPOLEČNOSTI OTIDEA A.S., VCHOD B, NA
PŘÍKOPĚ 31, PRAHA 1 DO 9. 12. 2011 DO 9:00 HODIN. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
S NABÍDKAMI PROBĚHNE DNE 9.12.2011 V 13:00 HODIN.

Stránka 2

Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě
mandátní smlouvy a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání
veškerých dokumentu pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě
mandátu tj. společnost OTIDEA a.s., Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1.
S pozdravem

Kateřina Koláčková
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