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Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  
zadávaná podle ustanovení § 9, § 12 odstavec (3), § 16, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 (dále jen Zákon) 

s názvem 

Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – severní fasáda 
prelatury 

Veřejná zakázka je spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
registrační číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/06.001067 

Areál benediktinského opatství v Rajhradě je evidován v seznamu kulturních památek ČR jako kulturní 
památka, která podléhá zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči 

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu  
otevřené řízení 

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

ČÍSLO 1 
 

Ve smyslu ustanovení § 49 odstavec (2) a (3) Zákona, zadavatel sděluje všem známým zájemcům 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto: 

Dotaz č. 1 

Ve výkazu výměr chybí vybourání nového otvoru pro dveře s novým kamenným portálem včetně 
opravy vnitřních omítek, a statického zajištění nadpraží otvoru a vnitřního lešení 
Odpověď zadavatele 
Otvor je již fyzicky proveden -  vč. statického zajištění a vnitřního zapravení. Venkovní zapravení 
je součástí „Opravy fasády“. 

 Dotaz č. 2 

V rizalitu mají být obnovená okna do původní velikosti dle okolních – tyto práce jsou již provedeny 
a bude pouze opravena omítka? Nebo je zapotřebí vybourat nové otvory a zajistit dodávku a montáž 
nových oken? Můžete prosím upřesnit rozsah prací popřípadě doplnit výkaz výměr? 
Odpověď zadavatele 
Práce jsou již provedeny - sníženy parapety, osazeny okenní výplně a vnitřní zapravení. Venkovní 
zapravení je součástí „Opravy fasády“. 

 Dotaz č. 3 

V technické zprávě je požadováno očištění od biologického napadení a nasycení napadených míst 
přípravkem – chybí ve výkazu výměr 
Odpověď zadavatele 
Doplněno do Výkazu výměr R05, položka č.17, rozsah 90m2 

Dotaz č. 4 

V technické zprávě je požadováno dozdění soklové části starými cihlami do původního tvaru a 
opatření novou omítkou –  chybí ve výkazu výměr 
Odpověď zadavatele 
Je součástí položky č. 3 Oprava říms (korunní a střední), soklu – zednické doplnění, štukatérské 
práce 
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 Dotaz č. 5 

V technické zprávě je požadována hydrofobizace míst extrémně zatěžovaných vodou – chybí ve 
výkazu výměr 
Odpověď zadavatele 
Doplněno do Výkazu výměr R05, položka č.18, rozsah 70m2 

Dotaz č. 6 

V technické zprávě je požadován sjednocující podnátěr + vrchní nátěr – máme chápat že má být 
proveden 1x sjednocující podnátěr  a 1x vrchní nátěr nebo dle technologie Keim 1x sjednocující 
podnátěr a 2x vrchní nátěr minerální dobře paropropustný – žádáme o upřesnění a úpravu výkazu 
výměr 
Odpověď zadavatele 
Požadované provedení dle již realizovaných částí fasád, ty byly provedeny v technologii KEIM. Tzn. 
1x sjednocující podnátěr a 2x vrchní nátěr minerální dobře paropropustný, vše součástí položky č. 
7.  Pro jednoznačnost doplněno do Výkazu výměr R05 k této položce dopřesnění. 

Dotaz č. 7 

U lešení nebude požadováno ochranné zaplachtování (není ve výkazu výměr)? 
Odpověď zadavatele 
Je požadováno ochranné zaplachtování, je součástí položky č.8. Pro jednoznačnost doplněna do 
Výkazu výměr R05 k této položce poznámka. 

Dotaz č. 8 

Ve výkazu výměr chybí D+M tabulky s údaji dle Pravidel pro publicitu ROP jako i 2 ks 
informačních panelů 
Odpověď zadavatele 
Informační tabule jsou stávající, budou upraveny a přemístěny na nové pozice. Doplněno do 
Výkazu výměr R05, položka č.19 – Přesun informačních panelů vč. úprav, očištění a ukotvení. 

Dotaz č. 9 

V bodě 1.3. Smlouvy o dílo je uveden rovněž i PRŮZKUM, podle kterého mají být provedeny 
všechny výkony – můžete upřesnit o jaký Průzkum se jedná, popřípadě jej poskytnout? 
Odpověď zadavatele 
Průzkumy jsou požadovány vydaným Závazným stanoviskem viz. příloha. Průzkumy musí být 
provedeny dle požadavků zástupců památkové péče a v jejich součinnosti. 

Dotaz č. 10 

Ve výkazu výměr chybí přesun hmot pro rekonstrukce 
Odpověď zadavatele 
Přesuny hmot doplněny do Výkazu výměr R05 položka č.20 – Přesun hmot 

V Brně dne 8. října 2012 ve spolupráci se zadavatelem  zpracoval Ing. Jiří Kudělka 

Přílohy: Výkaz výměr R05 (xls) 

 Závazné stanovisko č. 6/2012 ze dne 8.3.2012 (pdf)  


