
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
Veřejná zakázka malého rozsahu – neřídí se zákonem č.137/2006 Sb, pouze formálně § 6 tohoto zákona 

Zpracováno dle vnitřní směrnice 
 
Vyhlašujeme výběrové řízení na restaurování hlavního oltáře v kapli sv. 
Bartoloměje, která je součástí kulturní památky Zámek Žampach. 
V letošním roce jsme obdrželi od MK ČR grant ve výši 100 tis. Kč a 
z vlastních provozních prostředků můžeme investovat 30 tis. Kč. 
 
Předmět restaurování: 
- oltářní konstrukce 
- rozvilinový rám včetně nosného obrazového rámu 
- svatostánek se dvěma bočními stupínky 
- v podlaze zapuštěný stupeň před menzou 
- menza 
- retabulum 
 
Restaurátorské práce budou probíhat v několika etapách (2 – 3 roky) podle finančních možností 
zadavatele (předpoklad dotací od MKČR). 
 

- Záměr na restaurování – bude obsahovat navržený postup restaurování včetně použití všech 
materiálů a technologií. Stanovení rozpočtu za jednotlivé práce, musí obsahovat i možné 
varianty restaurování – ponechání stávající povrchové úpravy I. varianta nebo odkrytí 
starších vrstev polychromie II. varianta. 

- Podrobný položkový rozpis jednotlivých prací tak, jak budou následovat za sebou 
s uvedením ceny za jednotlivé položky. 
Rozpočet je nutné zpracovat tak, aby bylo jasné, které práce budou provedeny v roce 2013 za 
celkovou částku 130.000,- Kč, kterou máme pro tento rok k dispozici z poskytnutého grantu 
MKČR pro tento rok ve výši 100 000,- Kč + 30. 000,- Kč, které můžeme investovat z vlastních 
prostředků tak, abychom je mohli vyúčtovat MK. 

- V rámci rozpočtu pro rok 2013 upřednostňujeme tyto práce: petrifikace, napuštění proti 
červotoči (ozáření nebo plynování), rozšířený průzkum povrchové úpravy, další práce dle 
vlastní úvahy (prosíme výčet) 

 
Dokumenty závazné pro výběrové řízení:  závazné stanovisko MÚ Žamberk  

 zpráva z restaurátorského průzkumu 
 zpráva z materiálového průzkumu  
 slepý rozpočet 
 

Prohlídka předmětného objektu je možná v pracovní dny 7.00 – 15.00 hod. po předchozí tel. 
domluvě. 
 



Požadavky na předkladatele nabídky:  
- licence MKČR na restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva 
- čestné prohlášení o neexistenci reklamací na Vaši práci  
- cenová nabídka dle slepého rozpočtu včetně záměru na rok 2013 v uvedeném rozsahu 
- uvedení částky bez DPH 
- uvedení částky včetně DPH 

 
Termín dokončení 1. etapy: prosinec 2013 
 
Termín dokončení všech restaurátorských prací: dle finančních možností zadavatele 
 
Hodnotící kritérium: Nabídková cena restaurátorských prací za předpokladu splnění podmínek 
zadání.  
 
       
Termín doručení nabídek: 22.4.2013 
 
Nabídku do výběrového řízení zašlete elektronicky, poštou nebo doručte osobně na adresu Domov 
pod hradem Žampach, Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk do 22.4.2013 do 13.00 hod. v uzavřené 
obálce s označením „Výběrové řízení – RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE“ – NEOTVÍRAT. 
 
 
Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá:  
Ludmila Maťátková, finanční manažer domova, tel: 465 618 184 linka 123, mob.777 578 539 e-mail: 
manag.fin@uspza.cz 
Michal Vaňous, technik, tel: 465 635 160, mob.731 101 475, e-mail: technik@uspza.cz 
  
 
 
 
Zpracovala: 
Ludmila Maťátková      PaedDr. Luděk Grätz 
finanční manažer domova     ředitel domova 
dne: 9.4.2013 
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