DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Název veřejné zakázky: DODAVATEL STAVBY – NCZK ZÁMEK
Zadavatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:

Národní památkový ústav
Ing. Arch. Naděždou Goryczkovou
Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
75032333

za který jedná:

Územní odborné pracoviště v Kroměříži
Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Ing. Jan Slezák, ředitel
Praha 9. května 2012

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 zadané v otevřeném řízení dle zákona „DODAVATEL STAVBY – NCZK
ZÁMEK“.

ZADAVATEL AKTUALIZUJE ZADÁVACÍ PODMÍNKY V RÁMCI DANÉHO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.
JEDNÁ SE O NÍŽE UVEDENÉ BODY A BAREVNĚ VYZNAČENÉ ČÁSTI.
Původní textace:
1.2

Popis předmětu plnění veřejné zakázky u jednotlivých částí
1. část - Realizace stavebních prací, dodávek (mobiliáře) a služeb (restaurátorské
práce)
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací, dodávek (mobiliáře) a služeb
(restaurátorské práce). Jedná se zejména o:
- Stavební úpravy a související restaurátorské práce včetně restaurátorských záměrů
schválených státní památkovou péčí, v I. A II. NP Státního zámku Arcibiskupského zámku
v Kroměříži (SZ AS Kroměříž) dle projektové dokumentace, včetně jeho vybavení, podle
podrobné dílenské dokumentace odsouhlasené stavebníkem, památkovým dohledem a státní
památkovou péčí:
o srovnání dřevěných novodobých i historických podlah s rozsahem určeným dle PD a
památkovou péčí při kontrolních dnech
o reparace a oživení některých podlah novou povrchovou úpravou
o úpravy pro vyrovnání výškových rozdílů s ohledem na bezbariérovou dostupnost
o dokompletace dveří i jejich kování
o výmalba většiny omítaných ploch
- dodávka mobiliáře
o jedná se zejména o pulty, vitríny, výstavní systém, pracovní stoly, nové prvky
mobiliáře a osvětlení
- elektroinstalace
- restaurátorské práce
o v odbornosti malířská umělecká díla na plátně, dřevěných a kovových deskách, na
papíře a pergamenu, na skle a jiných nestavebních materiálech, nástěnné malby,
figurální sgrafita a polychromie
o v odbornosti polychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, štuku,
umělého kamene, sádry.
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Nová textace:
1.2

Popis předmětu plnění veřejné zakázky u jednotlivých částí
1. část - Realizace stavebních prací, dodávek (mobiliáře) a služeb (restaurátorské
práce)
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací, dodávek (mobiliáře) a služeb
(restaurátorské práce). Jedná se zejména o:
- Stavební úpravy a související restaurátorské práce včetně restaurátorských záměrů
schválených státní památkovou péčí, v I. A II. NP Státního zámku Arcibiskupského zámku
v Kroměříži (SZ AS Kroměříž) dle projektové dokumentace, včetně jeho vybavení, podle
podrobné dílenské dokumentace odsouhlasené stavebníkem, památkovým dohledem a státní
památkovou péčí:
o srovnání dřevěných novodobých i historických podlah s rozsahem určeným dle PD a
památkovou péčí při kontrolních dnech
o reparace a oživení některých podlah novou povrchovou úpravou
o úpravy pro vyrovnání výškových rozdílů s ohledem na bezbariérovou dostupnost
o dokompletace dveří i jejich kování
o výmalba většiny omítaných ploch
- dodávka mobiliáře
o jedná se zejména o pulty, vitríny, výstavní systém, pracovní stoly, nové prvky
mobiliáře a osvětlení
- elektroinstalace
- restaurátorské práce

Původní textace:
3.6

Technické kvalifikační předpoklady
1. část – Realizace stavebních prací, dodávek, služeb
b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných
za poskytování příslušných stavebních prací. Uchazeč splní dané kvalifikační kritérium
předložením prohlášení, že disponuje:
stavbyvedoucím s VŠ vzděláním, prokazatelnou praxí 10 let, s autorizací v oblasti
pozemních staveb a zkušeností s realizací min. 3 staveb realizovaných na kulturní
památce anebo objektech stejného stupně památkové ochrany v jiných zemích. Uchazeč
splní daný předpoklad předložením dokladu o VŠ vzdělání, osvědčení o autorizaci podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“ a čestným
prohlášením o délce požadované praxe
restaurátory s příslušnou kvalifikací. Uchazeč splní daný požadavek předložením
povolení Ministerstva kultury České republiky k restaurování dle Třídníku
specializací restaurátorských prací Příloha č. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, udělená fyzickým osobám
v následujících specializacích restaurátorských prací prováděných na kulturních
památkách:
- Kód 1 Malířská umělecká díla na plátně, dřevěných a kovových deskách, na
papíře a pergamenu, na skle a jiných nestavebních materiálech, nástěnné malby,
figurální sgrafita a polychromie,
- Kód 3a polychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, štuku,
umělého kamene, sádry.
OTIDEA a.s.,Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, tel. 286 884 367-8, fax 220 951 321

Nová hodnota:
3.6

Technické kvalifikační předpoklady
1.

část – Realizace stavebních prací, dodávek, služeb

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných
za poskytování příslušných stavebních prací. Uchazeč splní dané kvalifikační kritérium
předložením prohlášení, že disponuje:
stavbyvedoucím s VŠ vzděláním, prokazatelnou praxí 10 let, s autorizací v oblasti
pozemních staveb a zkušeností s realizací min. 3 staveb realizovaných na kulturní
památce anebo objektech stejného stupně památkové ochrany v jiných zemích. Uchazeč
splní daný předpoklad předložením dokladu o VŠ vzdělání, osvědčení o autorizaci podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“ a čestným
prohlášením o délce požadované praxe
restaurátory s příslušnou specializací. Uchazeč splní daný požadavek předložením
povolení Ministerstva kultury České republiky k restaurování dle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
- Malířská umělecká díla – nástěnné malby,
- Polychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla – kámen, štuk,
- Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla – kámen, štuk,
- Uměleckořemeslná nefigurální malířská díla,
- Uměleckořemeslné povrchové úpravy na nefigurálních dílech,
- Uměleckořemeslná díla – obecné kovy, papír.
OSTATNÍ PODMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY. ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH
ZMĚN V ZADÁVACÍCH PODMÍNKÁCH PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 26.
ČERVNA 2012 DO 10:00 HODIN. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK PROBĚHNE DNE 26. ČERVNA 2012
V 11:00 HODIN. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ZŮSTÁVÁ
STEJNÉ, JAKO JE UVEDENO V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI ZŮSTÁVAJÍ
NEZMĚNĚNY.
ZADAVATEL ROVNĚŽ STANOVUJE DALŠÍ TERMÍN PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ A TO V ČASE
28. 5. 2012 V 10:00 HODIN. SRAZ VŠECH ÚČASTNÍKŮ NA MÍSTĚ UVEDENÉM V ZADÁVACÍ
DOKUMENTACI.

Kateřina Koláčková
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