
  

                                                       
     

Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho 

kraja.     
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY  

Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
 

1. Názov, adresa a kontaktná osoba  (ďalej „obstarávateľ“)  

Názov: Komunita Kráľovnej pokoja  

Sídlo: Piešťanská 11/18, 95605 Radošina  

IČO: 34003681  

DIČ: 2020420446  

Tel., fax: 037/7781227  

E-mail: kkp@slovanet.sk  

Web: www.kkp.sk  
  

Osoba zodpovedná za VO: Mgr. Monika Kadúcová  

Telefón: 037/7781227  

E-mail: kkp@slovanet.sk  
   

2. Názov zákazky: Kaštieľ v Močenku NKP - reštaurovanie nástenných malieb stropu 

Hudobnej sály 
 

3. Podrobný opis predmetu zákazky  

 Predmetom zákazky je reštaurovanie nástenných malieb stropu „Hudobnej sály“ Národnej 

kultúrnej pamiatky - Biskupského kaštieľa v Močenku – I.časť, ktoré spadá do I. etapy 

reštaurovania interiérových malieb. Základným cieľom je záchrana hmotnej podstaty diela, jej 

vizuálna prezentácia v kontexte hodnôt architektonického priestoru a prezentácia výtvarno – 

estetických hodnôt. Po vyhodnotení ich charakteristík pamiatkových hodnôt a ich kontextu 

k primárnej stavebnej a výtvarnej etape boli určené 4 bloky na reštaurovanie event. 

rekonštrukciu: 

1. Historická – primárna omietka 

2. Štuková výzdoba 

3. Primárna farebná výmaľba 

4. Výtvarno - ornamentálna, krajinárska a figurálna maľba 

Cieľom reštaurátorského zásahu je: 

1. Konzervačným spôsobom ochrániť zachované časti historickej interiérovej omietky 

2. Reštaurovať a rekonštruovať štukovú výzdobu 

3. Na základe zachovanej originálnej farebnosti reštaurovať túto kultúrnu vrstvu, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou koncepcie primárnej výzdoby kaštieľa 40. rokov 19. storočia. 

Na základe vyhodnotenia všetkých poznatkov reštaurátorského výskumu sa v rámci výtvarno 

– estetickej prezentácie uskutoční reštaurovanie.  

Maľba: lokálne scelenie jednotlivých plôch a plôch s chýbajúcou farebnou vrstvou, farebne 

príslušným odtieňom a nápodobivá retuš v miestach určených po odbornej konzultácii. 

Historická omietka a štuková výzdoba: rekonštrukcia v hmote a následné scelenie farebnej 

vrstvy tak ako v prípade malieb. Prílohu tejto výzvy tvorí Formulár: Cenová ponuka- 

Technologická a finančná špecifikácia.  

Na e-mailovej adrese obstarávateľa je možné vyžiadať ďalšie informácie, príp. dohodnúť 

osobnú obhliadku predmetu zákazky. 

 



  

4. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH :  6 640,00 EUR 

5. Lehota a miesto dodania služby:  podľa objednávky do 15. 12. 2018. Miestom dodania 

služby je Národná kultúrna pamiatka - kaštieľ Močenok.  

6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk a podmienky na predkladanie  

ponúk:  

a) lehota uplynie dňa 17. 9 2018 o 12:00 hod.,  

b) možnosť doručenia poštou, e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo osobne 

na tú istú adresu. V prípade doručenia poštou na obálku je potrebne uviesť „NEOTVÁRAŤ“ 

a s označením “Reštaurovanie“,  

c) cenovú ponuku môže predložiť iba oprávnená osoba, t. j. člen Komory reštaurátorov SR  

a musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, 

číslo osvedčenia registrácie v Komore reštaurátorov) a musí byť podpísaná osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, alebo v jeho mene. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na 

túto skutočnosť upozorní v ponuke,  

d) cenovú ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky v slovenskom jazyku. 

7. Možnosť predloženia ponuky:  Na celý predmet zákazky.  

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  Neumožňuje sa.  

9. Lehota viazanosti: 15. 12. 2018  

10. Podmienky financovania:  

Platby sa budú realizovať bezhotovostným prevodom po dodaní služby na základe faktúry so 

splatnosťou 14 dní.  

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 

predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 

všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. Oznámenie o výsledku bude 

uchádzačom zaslané mailom. S úspešným uchádzačom bude na predmet zákazky uzatvorená 

zmluva, v ktorej sa dodávateľ zaviaže strpieť výkon kontroly príslušnými štátnymi 

a samosprávnymi orgánmi (napr. MK SR, UNSK, Krajský pamiatkový úrad Nitra a pod.) 

súvisiacej s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy.   

12. Vyhradenie práva:  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo :  

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému 

uchádzačovi,  

2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý 

postup zrušený,  

3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania 

zákazky.  

 

V Radošine dňa 24. 8. 2018  

 

 

 

       ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD. 

      moderátor KKP – štatutárny zástupca 

 

Príloha: Formulár cenovej ponuky, technologickej a finančnej špecifikácie 



  

Príloha 

                               
     

Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR  

 

Formulár 
 

Cenová ponuka 

Technologická a finančná špecifikácia 

 

1. postupné odsoľovanie zasolených omietkových vrstiev v dotknutých miestach 

obkladmi buničitej vaty a demineralizovanej H2O,  purifikácia stropov od depozitov 

špiny, sadzí a prachu    ........................................................................................           € 

2. . injektážne upevnenie uvoľnených omiet. vrstiev k nosiču ................................          €  

3. v miestach absencie omietkovej vrstvy, stabilizácia, spevnenie ložnej malty v špárach, 

odstránenie z povrchu stien a stropov, sekundárne vrstvy náterov – mechanickou cestou 

v kombinácii s mokrým prípadne chemickým procesom           ...........................          € 

4. konsolidácia omietkovej vrstvy k nosiču výmaľby – Ledan D1...........................          €  

5. konsolidácia farebnej vrstvy  ................................................................................          € 

6. rekonštrukcia chýbajúcej omietkovej vrstvy        ..................................................         € 

7. tmelenie prasklín a trhlín na strope, resp. rekonštrukcia absentujúcej omietkovej vrstvy 

do úrovne originálu – vápenno piesková omietka v pomere 1:3, mramorová múčka 

a vápno v pomere 1:1. Nová omietková hmota bude svojou štruktúrou, farebnou 

skladbou a celkovým charakterom rešpektovať pôvodné omietkové vrstvy .............    € 

8. úprava savosti pôvodných a novo tmelených plôch, zjednotenie plôch primárnych 

a sekundárnych častí – Paraloid B – 72.................................................................          €  

9. farebné scelenie – retuš, resp. čiastočné farebné scelenie-zjednotenie chýbajúcich častí 

originálu a novorekonštruovaných farebných plôch technikou lazúrneho vrstvenia 

farebných tónov    .................................................................................................          €   

a.) Fresková výmaľba – akvarelové farby resp. minerálne pigmenty v roztoku Primal 

SF 016 

b.) Zlátené plochy – 23,3/4 karátové plátkové zlato nanášané na mixtionové even. 

akrytálové lepidlo 

10.  záverečná fixáž, záverečná povrchová úprava, fresková výmaľba, soldifikácia, 

stabilizácia farebnej vrstvy postrekom even. náterom 2% Paraloid B-72  ............          € 

Celková suma...........................................................................................................             € 

 

Cenovú ponuku predkladá: 

Adresa: 

Telefón, e-mail: 

Ičo: 

Dič: 

IČ DPH alebo vyznačiť neplatca DPH: 

Člen Komory reštaurátorov, re. číslo: 

oprávnený na špecializáciu v oblasti:  

 

     V ................... dňa .........................                                   podpis, pečiatka 


