
MĚSTO  BAKOV  NAD  JIZEROU 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 
 
 

 
 

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

ve věci zakázky malého rozsahu zadávané  
mimo režim zákona o veřejných zakázkách 

vyhlášené v souladu se Směrnicí města Bakov nad Jizerou č. 5/2013 
 

Název a číslo M_002_2014 - Rekonstrukce západní parkánové hradby hradu 
Zvířetice – II. etapa 

čj.: sekr/68/2014 č.ev. 212/2014 
 
I.    Zadavatel  
Město Bakov nad Jizerou 
Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 
IČ: 00237418, tel./fax/e-mail: 326 781 116, 326 781 207, vyberovarizeni@bakovnj.cz 
osoba jednající: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 
 
II.  Předmět výběrového řízení 
Předmětem je dokončení rekonstrukce západní parkánové hradby zříceniny hradu Zvířetice dle 
přiložené dokumentace a výkazu výměr. Prohlídku na místě stavby je možné si dohodnout 
s kontaktní osobou. Projektovou dokumentaci je možné poskytnout  na vyžádání. 
 
Doba a místo plnění: do 31.8.2014 
Kontaktní osoba/tel.: Helena Poliaková/326214030 
Jelikož se jedná o specifické stavební práce na kulturní památce, zadavatel požaduje v rámci 
splnění kvalifikačních předpokladů předložení nejvýznamnějších projektů za posledních 5 let. 
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v případě uzavření smlouvy o dílo trvá na dodržení 
všeobecných smluvních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 ke směrnici města č. 5/2013, 
viz: www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky 
 
Pokud dodavatel hodlá část zakázky poskytnout prostřednictvím subdodavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a předložit smlouvu se subdodavatelem. Zadavatel požaduje, aby 
rozsah plnění poskytovaného prostřednictvím subdodavatele nepřesáhl 75 % objemu zakázky.  
 
III.  Minimální obsah nabídky  
Nabídka bude předložena na krycím listu zadavatele – viz. příloha č. 1 (editovatelný formulář je 
ke stažení na  www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky) 
 
Nabídka musí dále obsahovat:  
� uvedení jednotkových cen a cen u jednotlivých částí předmětu zakázky 
� kopii dokladu o oprávnění k podnikání, vč. výpisu z Obchodního rejstříku (je-li zapsán), ne 

starší 3 měsíců 
� doklad o odborné způsobilosti v oblasti předmětu zakázky, vyplývá-li z charakteru zakázky 

potřeba odborných znalostí 
� reference 
 
IV.  Způsob hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny především podle ekonomické výhodnosti nabízených služeb.    
 
Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 23.1.2014 od 11 hod.  
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., 
 

Název zakázky: Rekonstrukce západní parkánové hradby hradu Zvířetice – 
II. etapa 

č. M/002/2014 
 

Zadavatel 
název Město Bakov nad Jizerou 
sídlo Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ/DIČ 00237418 / CZ00237418 

zastoupený Mgr. Janou Štěpánovou, starostkou 

kontaktní osoba Mgr. Jana Štěpánová, starostka  

telefon 326 781 116 

fax 326 781 207 

e-mail vyberovarizeni@bakovnj.cz  
 

Uchazeč  

obchodní jméno  
sídlo  
kancelář  
IČ  
DIČ  
zápis v Obchodním rejstříku  
osoba oprávněná k jednání  
kontaktní osoba  
telefon  
fax  
e-mail  
 

Celková nabídková cena 

Cena celkem bez DPH: Sazba a částka DPH – 21% Cena celkem včetně DPH 

   

Plnění prostřednictvím 
subdodavatele 

ano/ne*       % 

 
Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávacími podmínkami, svou 
nabídkou jsme vázáni po dobu 30 dnů po podání nabídky. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá 
sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené 
s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.  

datum  Jméno, příjmení a podpis 

místo 
 

 

otisk razítka  

 
 
 
 

 

*) nehodící se škrtněte 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Zví řetice, z řícenina hradu 

Objekt:   1.Etapa - statické zajišt ění a konservace JKSO:   

Část:   (odstran ění nejhorších havarijních stav ů) EČO:   

Objednatel:   Město Bakov nad Jizerou Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   9.1.2013

P.Č
.

KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 5,000 0,00

2 R 112101RP3 Odstranění náletové zeleně na hradební zdi hod 0,00

3 001 132402102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 5 - s odstraněním drnu m3 0,131 0,00
"foto F2" 1,8*0,6*0,9 0,048 0,00
"foto F3+F4" (2,0+1,5+2,0)*0,6*0,5 0,083 0,00
Součet 0,131 0,00

4 001 174101102 Zásyp ručně sypaninou se zhutněním - s položením drnu m3 4,860 0,00

5 R 1116541A1
Doplnění koruny zdi jílovou vrstvou, vrstvou humusu a 
drnem m2 8,810 0,00
"foto F5" 4,0*0,75 0,00
Součet 0,000 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

6 R 32722RP02
Zpětné dozdění zdiva v původním rozsahu (dozdění 
rozebraných konstrukcí původním materiálem) m3 1,724 0,00
"foto F2" 6,725 0,335 0,00
"foto F3+F4" 3,80+2,48 0,314 0,00
"foto F5" 4,48 1,075 0,00
Součet 1,724 0,00

7 122851002
očištění vybouraného kamene pro opětovné použití + 
doplnění nového kamene z cca 30% m3 1,724 0,00

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

8 011 627452101
Spárování zdí z kamene vápennou maltou s přídavkem 
hydraulické složky metakaolinu m2 2,960 0,00
"foto F2"  4,8 0,240 0,00
"foto F3+F4"  21,7 1,085 0,00
"foto F5"  18,7 1,635 0,00
Součet 2,960 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 003 949111111 lešení m2 20,400 0,00
"foto F2" 6*4 12,000 0,00
"foto F3+F4" (4+2+4)*8 3,000 0,00
"foto F5 (4*16)+(4*2) 5,400 0,00
Součet 20,400 0,00

10 013 973021511
Vysekání uvolněných kamenů ve zdivu z kamene pl přes 
0,25 m2 - uvolněné zdivo m3 0,300 0,00
"foto F2" 4,725 0,235 0,00
"foto F3+F4" 1,29 0,065 0,00
Součet 0,300 0,00

11 013 978023251 Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného m2 0,625 0,00
"foto F3+F4"  12,5 0,625 0,00
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P.Č
.

KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Součet 0,625 0,00

12 002 979092111
Vyklizení a vytřídění ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s 
naložením z hl do 2 m ručně m3 23,458 0,00
"celkové dozdívky" 23,458 0,00

0,00
Součet 23,458 0,00

13 R 999814001 Nepředvídané práce při rekonstrukci kpl 1,000 0,00

14 013 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m t 0,548 0,00

15 013 979082121 betonová deska pod opěrný pilíř ks 0,00

16 013 979081111 Drenážní vrstva štěrku s odvodňovací trubkou ks 0,00

99 Přesun hmot

19 014 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 5,096 0,00

20 014 999281195 přesun do 3000 m t 7,071 0,00

PSV Práce a dodávky PSV

21 7645121A1 Olověný plech k odvedení srážkových vod (foto F1) kpl 0,000 0,00

22 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 
m % 0,000 0,00

23 998764293
Příplatek k přesunu hmot 764 za zvětšený přesun do 500 
m % 0,000 0,00

OST Ostatní
O01 Ostatní

24 R 9991-O1 Archeologický dohled hod 0,00
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REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV 
ING. MIROSLAV FUCHS 
samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb 
IČO: 10173421 

  
  
Kancelář Praha: 
Na Petynce 32, 169 00 Praha 6 
tel. + fax: 00420 - 2 33 35 71 51 
e-mail: fuchs@jippiimail.cz 
mobil: 602 - 84 00 72 

Kancelář Jižní Čechy: 
391 36 Sudoměřice u Tábora 82 
tel + fax: 00420 – 381 286 091 

 
Město Bakov nad Jizerou 
k rukám pí Heleny Poliakové, správní odbor MěÚ Bakov nad Jizerou 
 
Mírové náměstí 208 
294 01 Bakov nad Jizerou 
 
 
V Praze   dne 16.1.2012  
 
Věc: Zvířetice (MB) – zřícenina hradu – statické zajištění a konservace – 
1.etapa - dodatek – parkánová hradba – odstranění havarijního stavu po zřícení 
v lednu 2012, zak.č. 601/08/1/D1 
 
 V průběhu ledna 2012 došlo ke zřícení podstatné části Z parkánové 
hradby mezi příčnou hradbou přes hradní příkop na J straně a zbytkem 
parkánové zdi zachované pod úrovní terénu na S straně. Jedná se o úsek dlouhý 
cca 4m, jehož zajištění a konservace byla navržena v původním projektu na 
pozicích F1-F5. Tato část hradby, oddělená svislou spárou od okolních 
konstrukcí, měla vnitřní V líc ve spodní části nad svahem příkopu vypadlý a 
průběžně docházelo k jejímu oslabování. V průběhu roku 2011 došlo 
k nápadnému naklonění. 
 Zřícením zdiva došlo k odhalení zeminy za hradbou, která je v současné 
době přístupná povětrnosti a hrozí při změně počasí k jejímu dalšímu sesuvu. 
Narušením stability zeminy může dojít ke změně statické situace vůči 
původnímu stavu a též i ke změně návrhu statického zajištění, což vyvolá 
nutnost dalších finančních prostředků. Aby nedošlo k narušení stability svahu, 
statik navrhuje provizorní podepření svahu dřevěnou konstrukcí, která je tužkou 
vykreslena na přiložené fotografické dokumentaci. Jednalo by se o tři vodorovné 
příložné fošny tl. 6cm, přes které budou osazeny svislé trámky 18/16cm, které 
podepřeny dvojicí šikmých vzpěr (kuláče průměru 18 – 20cm) zavětrovaných 
fošnami. Jednalo by se o tři místa podepření. Otázkou bude založení šikmých 
vzpěr, které bude konzultováno na místě (v prvé fázi by mohla jako opěra 
sloužit kamenná suť, doplněná v místech vzpěr o další kameny (vzpěry by 
mohly být obsypány kameny). 
 



Pro vlastní odstranění havarijního stavu statik navrhuje provedení následujících 
prací (platí veškeré zásady uvedené v původním projektu, co se týče použití 
kamene, zdící malty, způsobu spárování, apod.): 
 

- vybrat suť ze suťového kužele v rozsahu tak, aby nebyly ohroženy šikmé 
vzpěry montážního podepření 

- odhalit horní plochu a vnější líc stávajícího základového zdiva 
- provést sanaci a konservaci odhaleného zdiva zdiva podle zásad 

v průvodním projektu 
- vyčistit horní konec příčné hradby přes hradní příkop 
- postupně vyzdívat novou kamennou zeď v původní tloušťce se zavázáním 

do okolního zdiva (resp. zatažení parkánové hradby za příčnou hradbu 
s jejich provázáním v tloušťce hradby (líce na spáru podle původního 
konstrukčního uspořádání) 

- na S straně bude na místě upřesněno založení nového malého kamenného 
opěrného pilířku, který zděn současně s novým zdivem parkánové hradby 
a doplněním líce zbytku hradby na S straně. Založení do výkopu ve svahu 
na štěrkové vrstvě a roznášecí betonové desce tl. 15cm vyztužené pásem 
svařované sítě 

- za parkánovou hradbou bude provedena štěrková drenážní vrstva výšky 
cca 40cm, do které vložena drenážní trubka – husí krk průměru 200mm se 
spádem k J za příčnou hradbu. Styk s vnějším lícem parkánové hradby 
bude utěsněn jílem. 

- nová parkánová zeď bude zděna do původní výšky, což je ze statického 
hlediska nezbytné, aby váha zdiva eliminovala vodorovnou sílu od 
zeminy za ní. 

- styk nové hradby s příčnou hradbou, která bude doplněna včetně chybějící 
kamenné stříšky (leží v trávě u hradby) bude řešen podle návrhu v PD 
(odtokový žlábek s korýtkem z olověného plechu) 

- samozřejmostí bude těsná spolupráce s památkářem a archeologem 
 
 

Pokud by v mezidobí (při neprovedeném montážním podepření) došlo 
k dalšímu sesutí zeminy, bude nutné návrh upravit a kamennou parkánovou 
hradbu zajistit zemními kotvami, neboť dodaný materiál za hradbou nebude 
stabilizovaný jako stávající zemina.  

 
 
     Vypracoval: 
        ing. M.Fuchs 

  
 

 








