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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 2 
 

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

Dotaz č. 11 

Možnost výstupu z programu RTS (či podobný) do programu EXCEL – položkový výkaz výměr 
s číslama položek (pro jasnější specifikaci z obecného výkazu výměr) 
Odpověď zadavatele 
Výkaz výměr v excelu přikládáme v přiloženém souboru. 

 Dotaz č. 12 

Nejsou specifikovány nová dveře a okna – není součásti řešení opravy fasáda? (v technické zprávě 
uvedeno jest, v dokumentaci nikoliv) 
Odpověď zadavatele 
Okna a dveře jsou již provedeny, předmětem zadávané veřejné zakázky je pouze jejich ochrana 
před poškozením. 

 Dotaz č. 13 

Nejsou specifikovány mříže prvního 1.NP – zda řešit či ne (v technické znovu uvedeno). 
Odpověď zadavatele 
Mříže jsou již provedeny, předmětem zadávané veřejné zakázky je pouze jejich ochrana před 
poškozením. 

Dotaz č. 14 

Bližší specifikace informační desky se znakem a nápisem nade dveřmi. 
Odpověď zadavatele 
Grafická představa je vyjádřena v PD, vizualizace viz. příloha. Tabule bude grafickým dílem, viz. 
položka č.12 ve VV. 

 Dotaz č. 15 

Bližsí specifika kamenných prvků otvorů. 
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Odpověď zadavatele 
Jedná se o stávající kamenné prvky, jejich odborné ošetření musí proběhnout v souladu s vydaným 
závazným stanoviskem. 
Před započetím prací bude nutné vypracovat návrh sanace a projednat a odsouhlasit ho 
s památkáři. 

V Brně dne 10. října 2012 ve spolupráci se zadavatelem  zpracoval Ing. Jiří Kudělka 

Přílohy: Výkaz výměr (xls) 

 Vizualizace vstupního portálu  


