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Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce „Výměna oken v objektu Státního okresního archivu
Domažlice se sídlem v Horšovském Týně“
Na základě prohlídky na místě, dotazů uchazečů a vyjádření zástupce státní
památkové péče, která se uskutečnila dne 25.9.2012 od 10:00 hodin v objektu
Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, náměstí
Republiky 10, uveřejňuje Státní oblastní archiv v Plzni tyto dodatečné informace
k veřejné zakázce:
Požadavky na detailní provedení oken
- okna budou dřevěná, dvoukřídlá zdvojená, provedená jako replika stávajících, ne
eurokna
- venkovní křídlo bude zasklené běžným tabulovým sklem tl.3-4mm, dělené do
příčníků podle stávajícího stavu
- vnitřní křídlo bude zasklené vakuovým sklem, nedělené, s hliníkovým rámem v barvě
okna
- nátěr oken krycí bílou barvou, kování slohové, jednoduchá klička se štítem, ne
hranatá
- u vnějších i vnitřních parapetů zachovat stávající vzhled, použitý materiál na vnější
parapety pozinkovaný plech nebo titanzinek, natřený do barvy fasády nebo vnějšího
lemování oken, vnitřní parapety dřevěné, natřené matnou barvou nebo zátěžovým
lakem
- materiál oken i vnitřních parapetů minimálně v kvalitě borovice
- okenní rolety v provedení vzhledu jako stávající, které budou propouštět minimální
množství světla, na každé okenní křídlo jedna roleta
Požadavky zadavatele na montáž rolet podle rozměrů oken:
Rozměr cm
počet ks
119 x 149
5
114 x 169
6
135 x 180
1
87 x 115
1
79 x 115
0
90 x 117
0
99 x 100
0
56 x 118
0
Celkem
13

V případě dalších upřesňujících dotazů je možné prostřednictvím kontaktních osob,
uvedených v zadávací dokumentaci, kontaktovat zástupce státní památkové péče p.
Fouda.
Vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy o dílo projedná detailní řešení se
zadavatelem a zástupcem státní památkové péče.
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