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 17. listopadu 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.
Dotazy:
Pol.
Výplň otvoru
O/1
Dvoukřídlá
+
okenice
O/4

upřesnění
Úprava měděného oplechování zda
zůstane
bez
jakéhokoliv
zásahu?

poznámka
Okenice jsme si
prohlédly.
Mědˇ
byla
restaurována, ale
má
nová
poškození.

Odpověď zadavatele:
Dřevěná okenice O/1 a O/4 je předmětem opravy včetně měď. Oplechování.
Bude opraveno i měděné oplechování.
O/14

okno

Zda je nátěr mříže součástí repase
okna? Předpokládáme, že ano.
Mříž nemá samostatnou položku.

Historická
okna
jsme si prohlédly
a
jsou
v dosti
žalostném stavu.

Odpověď zadavatele:
Kovová mříž je součástí repase okna O/14.
O/17

Dvoukřídlé
dveře

Dotaz, zda se restaurování dveří
týká i ochranné kovové sítě
předsazené před dveře.

Odpověď zadavatele:
Předsazený rám se sítí je provizorní, nebude opravován.
O/20
Zdvojené
Není jasné, zda kopie budou podle
okno
oken O/14 nebo O/13. Okna mají
/kopie/
rozdílnou profilaci. Okno O/14 je
starší.
Není zcela jasné, zda kopií bude
opět dvojité okno, nebo okno
jednoduché
s izolačním
dvojsklem, nebo okno jednoduché
s jednoduchým zasklením a zda
kování má být také kopiemi podle
dochovaného vzoru. Upřesnit typ
okna a kování.
Odpověď zadavatele:

Historické
dveře
jsme si prohlédly

Okno
jsme
si
prohlédly,
jedná
se
o
současné
zdvojené okno po
opravě.
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Okno O/20 dřevěné zdvojené – tvarová kopie oken v konventu, včOkno O/20
dřevěné zdvojené – tvarová kopie oken v konventu, včetně kování podle
dochovaného vzoru.
O/23
Okno
Zda je nátěr mříže součástí repase Historická
okna
okna? Předpokládáme, že ano. jsme si prohlédly
Mříž nemá samostatnou položku.
a
jsou
v dosti
žalostném stavu.
Odpověď zadavatele:
Nátěr je součástí repase mříže.
O/35

Kopie okna

Dtto jako O/20

Odpověď zadavatele:
Okno O/35 – tvarová kopie oken v konventu, včetně kování
Dotaz:
Kopie dveří O/21 má být osazena kopií vrchního krabicového zámku? Většina
vitrážových oken je krytá z exteriéru kov. Rámem se sklem a ještě předsazeným
rámem se sítí.
Odpověď zadavatele:
Dveře O/21 – tvarová kopie oken v konventu, včetně kování podle dochovaného
vzoru.
Dotaz:
Máme předpokládat, že repase a nátěry kov. Rámů se táká přidaných oken
(vnější) a rámů se sítěmi. Rámy s vitrážemi budou repasovány s restaurováním
vitráží?
Odpověď zadavatele:
Ano, repase a nátěry kov. Rámů se týká přidaných oken (vnější) a rámů se
sítěmi. Rámy s vitrážemi budou repasovány s restaurováním vitráží.
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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