V Praze dne 8. 3. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem
„Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku –Konzervace a
restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků“
Část I – Restaurování kamene – kamenosochařské prvky
Část II – Restaurování kamene – kamenické uměleckořemeslné prvky
Část III – Restaurování mříží a zábradlí
zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
v otevřeném řízení

Zadavatel Colloredo – Mannsfeld spol. s.r.o., se sídlem Švabínská 279, 338 08 Zbiroh,
IČO: 024 06 781, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních
věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti následující
vysvětlení zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky a rozhoduje o změně
zadávacích podmínek.
Dotaz č. 1:
V technické dokumentaci a rozpočtových tabulkách, která neobsahuje restaurátorský záměr je
řečeno, že žulové sloupky a sochařská výzdoba bude demontována odvezena do dílny
restaurátora a opětovně osazena včetně žulových parapetních desek.
Jakým způsobem bude probíhat souslednost těchto restaurátorských úkonů vzhledem k
prováděným stavebním pracem, které nejsou součástí výzvy k podání nabídky a nejsou součástí
projektové dokumentace.
Odpověď č. 1:
Odborné rozebrání a sejmutí kamenných, žulových koulí, piniových šišek a sloupků musí být
provedeno neprodleně po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, neboť je nutné tyto provést
před zahájením stavebních prací.
Dotaz č. 2:
Vzhledem k možným problematickým úkonům z hlediska demontáže a náročného přepravování
desítek tun artefaktů na jistou vzdálenost, je z restaurátorského hlediska riskantní a destruktivní
provádět tyto úkony, aniž by byla např. v případě napojení jednotlivých kusů prokázána jakákoliv
statická porucha.

Pokud bude nutné kvůli plánovaným stavebním zásahům provádět tyto demontáže, bude, nebo
by bylo možné, provádět restaurování demontovaných prvků na restaurátorem vybudovaném
zázemí na parkovišti pro auta zhotovitele? A bylo by možné provádět restaurování na tomto
místě?
Odpověď č. 2:
Odvezení kamenných prvků do restaurátorského ateliéru bylo navrženo za účelem zajištění
bezpečnosti kamenických prvků. Zadavatel se nebrání možnosti provádět restaurování
kamenických prvků pod speciálními přístřešky na staveništi, to jest v areálu Francouzského
parku. V tomto případě však bude nutná dohoda mezi restaurátorem a generálním dodavatelem
stavby. Přístřešky a deponii je současně nutno umístit tak, aby nedošlo k poškození zvláštním
předpisem chráněných stromů a rostlin, které nebudou stavbou dotčeny (zejména se jedná o
stromy v jírovcové aleji).

Zadavatel dále rozhoduje o změně zadávacích podmínek a to tak, že v rámci návrhů smluv o dílo
pro všechny části veřejné zakázky nahrazuje znění čl. XIV. odst. 1
1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení plnění nebo s termínem předání plnění
podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z ceny díla, za každý, byť i jen započatý den prodlení.
zněním následujícím:
1.

Pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení plnění, pro případ nedodržení termínů
uvedených v dokumentu s názvem „Závazný postup provádění restaurátorských prací,“ jenž
je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, a pro případ prodlení zhotovitele s termínem předání
plnění podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, za každý, byť i jen započatý den prodlení.

S ohledem na shora uvedenou změnu návrhu smlouvy o dílo uveřejňuje zadavatel současně
s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace a rozhodnutím o změně zadávacích podmínek na
profilu zadavatele pro všechny části veřejné zakázky aktualizovaný návrh smlouvy o dílo
v editovatelném formátu.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.
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