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: Reštaurovanie - Obnova lustra v NKP kaštieľ Močenok
3. Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je reštaurovanie ako komplexná obnova umelecko-historických hodnôt
lustra odborne primeraným spôsobom, ktorý umožní prezentovať zachovanie výtvarnoremeselnej kvality lustrov, aby spĺňali naďalej svoju liturgickú, ikonografickú a estetickú
funkciu v súčasnosti s ostatnými artefaktami, prítomnými v konkrétnom živom sakrálnom
priestore. Prvoradým cieľom je konsolidácia hmotnej podstaty a najmä zastavenie degradácie
dreva a polychrómie drevorezieb a jej prilnavosť ku kovovej konštrukcii. V plnom rozsahu je
potrebné realizovať všetky úkony základného konzervovania-celoplošne upevnenie a
očistenie polychrómie, petrifikovanie drevorezieb a pristúpiť ku diferencovanému
odstraňovaniu sekundárnych zásahov ako sú tmely a farebné úpravy.
Návrh postupu reštaurovania vychádza zo zámeru a výsledkov výskumu, čo konkrétne
znamená - zastaviť degradáciu dreva, stabilizovať nosnú kovovú konštrukciu lustrov, doplniť
všetky rušivé detaily a chýbajúce časti ramien svietnikov, polychrómie a farebne ich sceliť
záverečnou retušou.
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 : 5 750,00 EUR s DPH
5. Lehota a miesto dodania služby: podľa objednávky do 15. 12. 2019. 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 20. 6 2019 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. 2019
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. 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 3. 6. 2019

ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Jozef Tupý, PhD.
moderátor KKP – štatutárny zástupca

Príloha: Formulár cenovej ponuky, technologickej a finančnej špecifikácie

Príloha

Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja.

Formulár
Cenová ponuka
Technologická a finančná špecifikácia
1. Demontáž lustra a jednotlivých častí, prevoz do ateliéru ....................................

€

2. Upevnenie uvoľnenej polychrómie-želatín, terpentín, dezinfekčný prostriedok,
akrylátová disperzia. ...........................................................................................
€
3. Očistenie povrchu od depozitných znečistení-chemicky, mechanicky................

€

4. Mechanické čistenie kovových častí lustra, čistenie mokrou cestou pomocou
chemikálií.............................................................................................................
€
5. Odstránenie nevhodných, nefunkčných sekundárnych doplnkov-skorodované klince,
šróby, drôty, tmely...............................................................................................
€
6. Napustenie dreva insekticídnym a fungicídnym prostriedkom............................

€

7. Petrifikovanie drevorezieb-náter, injektáž, Solakryl BT 55 v toluéne.................

€

8. Výroba chýbajúcich prvkov drevorezieb na lustroch a ich osadenie - listnaté drevo,
Epoxy, akrylátova disperzia, možnost’ vyhotovenia odliatkov do Silikonových foriem
a následne vyhotovenie odliatku z umelej živice s povrchovou
úpravou.................................................................................................................
€
9. Konzervovanie kovových častí, očistenie odhrdzenie, ochranný náter ...............

€

10. Doplnenie, oprava poškodenia dreva, konštrukčné časti na nosných častiach lustra ramenných častiach..............................................................................................
€
11. Doplnenie kriedového podkladu - krieda,želatína, akrilátová disperzia..............

€

12. Doplnenie sádrových odliatkov na nosnej kruhovej časti lustra - ornament........

€

13. Začistenie tmelov.................................................................................................

€

14. Príprava podkladu na zlátenie drevorezieb - odliatkov, izolácia, poliment, želatína
..............................................................................................................................

€

15. Retuš zlátenia - plátkové a práškové zlato, maimeri............................................

€

16. Farebné zjednotenie - retuš celej polychrómie....................................................

€

17. Zaverečné preleštenie lesk - mat, achát...............................................................

€

18. Zaverečná laková vrstva - damara, vosk, tepentín...............................................

€

19. Montáž lustra na pôvodné miesto v kaplnke........................................................

€

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

