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Nadlimitní zakázka na dodávky s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení
expozic, řemeslných a provozních dílen“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ČÍSLO 4
V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) a ustanovením
v článku 2.3.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě žádosti o dodatečné informace,
zadavatel sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám Veřejné
zakázky takto:
Dotaz č. 8: Uvádíte v odpovědi na dotazy č. 2, 4, 5, že zadavatel dodá podklady. Do kdy dodá zadavatel
podklady?
Odpověď zadavatele: Zadavatel dodá odborné podklady a texty před vlastním zpracováním s ohledem
na jejich autorsko-právní ochranu a smluvní závazky zadavatele vůči tvůrcům. Potřebné rámcové informace
o obsahu jsou v dostatečné míře uvedeny v libretech a je stanovena stopáž.
Dotaz č. 9: Viz odpověď č. 3, 4 ‐ za jakou cenu je možné zpracované animace a smyčky odkoupit, od
koho?
Odpověď zadavatele: Zadavatel tímto poukazuje na možnost nákupu hotového díla v teoretické rovině.
V případě, že je uvedena tato možnost, jedná se o to, že je umožněno i případné nakoupení již hotového
díla vztahujícího se k tématu, že nevyžaduje tvorbu díla uchazečem.
Dotaz č. 10: Jaká je velikost a specifikace Vitríny v trezorové místnosti (položka 001‐02)? V libretu
i v soupisu prací a dodávek je pouze název vitrína. Jakou bezpečnostní třídu má vitrína splňovat? Je její
součástí i osvětlení?
Odpověď zadavatele: Výška 120 cm, šířka 120 cm, hloubka 120 cm police ve výšce 80 cm, prosklená
horní část, s možností osvětlení. Veškeré zabezpečení je uvažováno ve třídě 3. sklo bezpečnostní, plná část
vitríny dřevěná, potažená z vnější části tkaninou antracitové barvy.
Dotaz č. 11: Jaký je rozměr a specifikace piedest pro Trezorovou místnost (položka 001‐03)?
Odpověď zadavatele: Stejný rozměr jako ostatní piedesty - výška 90 cm x 40 cm šířka x 40 cm hloubka,
specifikace viz libreto 7b a popis položky (piedesta, černá, samostatně stojící, potažená tkaninou antracitové
barvy, pro sochařské exponáty).
Dotaz č. 12: Jaká je velikost samostojné mobilní stěny pro obrazové exponáty Trezorová místnost
(položka 001‐04)?
Odpověď zadavatele: Výška 250 cm, sestavitelná tak, aby bylo možné předělení prostoru na celou šířku
místnosti (viz přiložená projektová dokumentace – objekt K1 – bývalý konvent klarisek 2.NP – místnost K12-003).
Dotaz č. 13: Jaká je velikost a specifikace vitrín pro krátkodobé výstavy (položka 004)?

Odpověď zadavatele: 5 kusů vitrín v. 220 cm, š. 120 cm, h. 120 cm, prosklené s plným soklem v. 30
cm,
5 kusů vitrín v. 120 cm, š. 120 cm, hl. 120 cm s prosklenou horní částí a policí ve výšce 80 cm,
plné části vitrín dřevěné, opatřené matným krycím nátěrem
Dotaz č. 14: Jaká je velikost a specifikace soklů pro krátkodobé výstavy (položka 001)?
Odpověď zadavatele: dřevěný (masiv) podstavec opatřený matným krycím lakem
5 kusů - výška 90 cm x 40 cm šířka x 40 cm hloubka
5 kusů - výška 60 cm x 80 cm šířka x 80 cm hloubka
Dotaz č. 15: Existuje historický, případně výtvarný podklad k vitráži v Stylová místnost Gotika
(položka 006‐16)?
Odpověď zadavatele: Výtvarný návrh vitráže je součástí dodávky.
Dotaz č. 16: Nutná bližší specifikace soustavy korigovatelného osvětlení Jan Kapistrán (položka
003), jaký je rozsah? Jedná se o stacionární svícení nebo o dynamickou projekci? Co znamená v názvu
položky zkratka Lo‐Tech?
Odpověď zadavatele: Zadavatelem jsou požadované světelné efekty popisované v libretu 1 „Přízračná
atmosféra s postupnými změnami světelné intenzity a barvy osvětlení (např. střídání denních dob atd.),
možná projekce světelných znaků a stručných textů na stěnách. Dioráma je možné nasvítit velice efektně
zezadu.“
Dodávka korigovatelného osvětlení tj. programovatelného osvětlení, tedy takového, které by splňovalo výše
uvedené požadavky zadavatele na vytvoření atmosféry popsané v libretu, je požadovaná včetně zpracování
dokumentace. Způsob a technické řešení jsou součástí dodávky. Zkratka Lo-tech je užita obecně jako
označení pro systém „inteligentního“ korigovatelného osvětlení.
Zadavatel v zadávací dokumentaci upozornil, že se jedná o dodávku funkčního celku, jehož součástí je i
dopracování výtvarných návrhů, dokumentací a výrobních výkresů a že je tudíž počítáno i s vlastní invencí
zhotovitele v dořešení celkového výtvarného pojetí rámcově vymezeného librety. Z tohoto důvodu je též
v rámci soupisu prací, dodávek a služeb zařazena položka ozn. 00411-01 - Vypracování výtvarných návrhů,
projektové dokumentace a výrobních výkresů.

V Brně, dne 20. 2. 2015
…………………………………………………
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