DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2 ZE DNE 3.7.2014
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČ:

Obec Citov
Citov 14, 751 03 Citov
Jaromír Otáhal, starosta
00301116

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V CITOVĚ II. ETAPA REKONSTRUKCE

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše
uvedenému výběrovému řízení.
Žádost o dodatečné informace č.1:
V rámci realizace kašny má být instalována i technologie cirkulace a čištění vody. Při studiu projektové dokumentace
jsme ovšem nenašli podklady, na základě kterých by bylo možno tuto technologii kvalitně ocenit. Prosím o specifikaci
této cirkulace a čištění vody a zaslání projektové dokumentace (tech. zprávy, výkresy atd....)."
Odpověď:
Objem vody kašny, jak vyplývá z rozměrů v projektové dokumentaci, je cca 6,0 m3 (objem kašny po korunní kameny,
pod jejichž úrovní osazení bude u středového sloupku osazen přepad, po odečtení objemu středového sloupku a
vršeného lomového kamene).
Jelikož nelze v dokumentaci stavby uvádět konkrétní technologie ani výrobky, navrhne uchazeč o veřejnou zakázku v
nabídce technologii, která zabezpečí čistotu vody v kašně a funkci vodotrysku, tak jak je požadována popisem v textu
projektové dokumentace a těchto dodatečných informací (viz. dodatečná informace č.4.2)).

Žádost o dodatečné informace č.2:
V rozpočtu u SO 02 Komunikace, povrchové úpravy terénu SO 02 je uveden soubor zpevněné plochy, dlážděné plochy
a štěrkový chodník, ale je na ně i samostatný položkový rozpočet . Co uvést do položek soub., a zda nacenit a zaslat
podrobný položkový rozpočet k těmto objektům
Odpověď:
Podrobné položkové rozpočty k těmto objektům SO 02 Zpevněné plochy, Dlážděné plochy a Štěrkový chodník musí
být naceněny a musí být součástí nabídky. Do položek soub. 56902VD Zpevněné plochy, 56903VD Dlážděné plochy a
56904VD Štěrkový chodník bude uvedena celková cena z jednotlivých položkových rozpočtů.

Žádost o dodatečné informace č.3:
Ve výkazu výměr je připojen tento krycí list rozpočtu.
Žádáme zadavatele o vyjádření, zda-li musí uchazeč vyplňovat veškeré položky uvedené v částech B - Doplňkové
náklady a C - Náklady na umístění stavby (NUS)
Jedná se např. o tyto položky :
1) Práce přesčas
2) Bez pevné podl.
3) Kulturní památka
4) Provozní vlivy
5) NUS z rozpočtu
Odpověď:
Uchazeč vyplní pouze položky, které oceňuje v základních rozpočtových nákladech.Krycí list byl v tom smyslu upraven
a je přílohou těchto dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace č.4:

V PD je uvedeno, že budou repasovány pískovcové korunní obruby a bude opravena socha chlapce s želvou s chrliče
vody. Jsou tyto opravy a repase součástí soutěžní cenové nabídky? Pokud ano, žádáme tímto zadavatele o bližší
specifikaci těchto prací a o popsání stávajícího stavu těchto konstrukcí.
Odpověď:
1) Kamenná korunní obruba kašny je tvořena 11-ti kruhovými pískovcovými segmenty, které jsou uloženy na stávající
cihelné obvodové zdivo pláště kašny. Každý segment má délku cca 1,0 m, šířku 0,25 m a výšku 0,19 m. Tvar segmentu
na řezu je patrný z projektové dokumentace.
V současné době, tedy ve fázi projektu stavby, lze hodnotit jejich stav dochování pouze vizuální prohlídkou viditelných
částí, tedy jejich horní plochy a boční plochy orientované do vnitřku kašny. Vnější boční plocha korunních segmentů je
kryta zeminou a spodní plochou jsou segmenty uloženy na obvodové zdivo. Jelikož jejich demontáž a sanace je
předmětem předmětné veřejné zakázky, není možné v předstihu zjistit jejich celkový stav, tedy i stav skrytých ploch.
Přiložená fotodokumentace dokládá míru poškození a stav eroze.
U všech kamenů je drobně poškozena spodní hrana vnitřního oblouku segmentu a stykové hrany mezi kameny,
obecným řešením je dotmelení pískovcovým tmelem. Odštípnuté části budou dle svého rozsahu, po odborném
zhodnocení kameníkem dodavatele,doplněny pískovcem nebo dotmeleny.
Všechny kameny je nutno ohleduplně očistit od mechů a nečistot a finálně naimpregnovat proti vlhkosti.
kámenč.1:

kámen zachovalý, výraznější poškození nejsou.
kámenč.2:

kámen zachovalý, v 1/4 délky patrný lom, větší poškození spodní hrany segmentu, betonová vysprávka na vrchlíku v
rozsahu 100 cm2 - nutno odstranit a doplnit pískovcem.
kámenč.3:

kámen zachovalý, odštípnutý kousek pískovce u stykové hrany v rozsahu cca 20 cm2
kámenč.4:

kámen výrazněji poškozený, odštípnutá hrana se žlábkem v délce cca 30 cm, pokračující svislou prasklinou v délce cca
30 cm, podélná prasklina v délce cca 50 cm při vnějším okraji segmentu, vnější roh segmentu při stykové hraně
ulomen v rozsahu cca 15 cm2
kámenč.5:

kámen zachovalý, eroze vnějšího rohu segmentu v rozsahu cca 50 cm2, šikmá prasklina od středu stykové hrany v
délce cca 15 cm
kámenč.6:

kámen výrazněji poškozený, vnější hrana segmentu v délce cca 60 cm odštípnutá ve vrchlíku v rozsahu cca 300 cm2
kámenč.7:

kámen zachovalý, výraznější poškození nejsou.
kámenč.8:

kámen výrazněji poškozený, odštípnutí ve vrchlíku segmentu od stykové hrany v délce cca 20 cm v rozsahu cca 200
cm2
kámenč.9:

kámen výrazněji poškozený, odštípnutí ve vrchlíku segmentu od stykové hrany v délce cca 60 cm v rozsahu cca 600
cm2
kámenč.10:

kámen poškozený, odštípnutí ve vrchlíku segmentu od stykové hrany v délce cca 15 cm v rozsahu cca 150 cm2,
odštípnutá svislá hrana při pravé stykové ploše
kámenč.11:

kámen výrazněji poškozený, dobetonované odštípnutí ve vrchlíku segmentu v rozsahu cca 250 cm2 - nutno odstranit
a doplnit pískovcem, a odštěpek u stykové hrany v rozsahu cca 50 cm2
Korunní pískovcové segmenty jsou k nahlédnutí v zámeckém parku obce Citov, přímo na předmětném tělese kašny.

2) Socha chlapce je odlita ze slitiny lehkého kovu světle šedé barvy, síla stěny odlitku je cca ± 0,5 cm. Výška sochy od
spodní hrany podstavce po temeno hlavy je 73 cm, základna podstavce má rozměr 33 * 33 cm. Socha je
polychromována.
Poškození sochy:
pravá ruka držící roh - od ramene po zápěstí ruky a na části rohu od ruky po ústa jsou četnější trhliny (obr.1 a 2),
levá ruka - praskliny v předloktí a chybějící část ruky od zápěstí; chybějící část je nutno domodelovat (obr.3 a 4).

(obr.1)

(obr.2)

(obr.3

(obr.4)

Detailní fotodokumentace původního stavu sochy se investorovi nezachovala. Dochovaný obrázek naznačuje, jak dlaň
od zápěstí byla od osy těla odkloněna cca o 45° (obr.5).
Tělem sochy prochází olověná trubka, zakončená ocelovou tryskou (obr.6), tvarovanou tak, že vycházející voda
vytváří dva symetrické, konkávní prameny vody, stříkající do výšky přiměřeně tak, aby místem jejich dopadu byla
zóna styku navršeného lomového kamene s vodní hladinou kašny (viz ilustrační foto obr.7)

(obr.5)

(obr.6)

S pozdravem
SELLER MORAVIA, s.r.o.
Blanka Dosedělová
Netušilova 7, 796 01 Prostějov
Telefonní kontakt: +420 603 169 816
e-mail: dosedelova@seller-moravia.eu

Příloha: Krycí list

(obr.7)

