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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „„Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov,
na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“ “
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v
Dolnom Kubíne

Ulica:

Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01, Dolný Kubín

IČO:

36145106

Kontaktná
osoba:

Barbora Danielová

E-mail:

projekty@oravskemuzeum.sk

Tel.:

0905390333

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú reštaurátorské práce na kamennom erbe Juraja Thurzu nad vstupom do
Thurzovho paláca , kamenné okno , dva vstupné portály do budovy Thurzovho paláca na Oravskom
hrade pre dalšie zachovanie pôvodných a veľmi hodnotných častí umeleckej hodnoty a autenticity.
Obnova spočíva výlučne s reštaurátorskými prácami, spevnenia a zreštaurovania kamennej hmotya
tak jej prinavrátiť jej pôvodný charakter.

Reštaurovanie zahrňuje prace na základe reštaurátorského výskumu a návrhu :
- Čistenie povrchových nečistôt, uhlíkových depozitov a snímanie nevhodných sekundárnych tmelov a
doplnkov

- Lokálna petrifikácia - čiastočné spevnenie kamennej hmoty (najviac deštruovaných častí)
- Petrifikácia
- Odsolenie kameňa
- Plastická retuš (lepenie, tmelenie)- plastické scelenie poškodených častí v nevyhnutnom rozsahu
- Retuš- farebné zjednotenie
- Záverečná konzervačná a hydrofóbna úprava kamennej hmoty
- Záverečná dokumentácia o priebehu a realizácii reštaurátorskych prác
Typ zákazky: Služby
CPV:

45454100-5 Reštaurovanie

3. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení reštaurátorských prác v oblasti reštaurovania kameňa.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Realizácia bude prebiehať v dvoch etapách: Etapa 2018: - Čistenie povrchových nečistôt, uhlíkových
depozitov a snímanie nevhodných sekundárnych tmelov a doplnkov - Lokálna petrifikácia - čiastočné
spevnenie kamennej hmoty (najviac deštruovaných častí)
Etapa 2019: - Odsolenie kameňa - Plastická retuš (lepenie, tmelenie)- plastické scelenie poškodených
častí v nevyhnutnom rozsahu - Retuš- farebné zjednotenie - Záverečná konzervačná a hydrofóbna
úprava kamennej hmoty - Záverečná dokumentácia o priebehu a realizácii reštaurátorskych prác

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 26337.53 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 09.11.2018 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „„Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na
Oravskom hrade“ “. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. V
elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa prílohy tejto výzvy.
Zmluva bude uzatvorená do 30. júna 2019.

10. Miesto poskytnutie sluzieb
Oravský Podzámok - Hrad

11. Obsah ponuky
- Cena s DPH za celý predmet zákazky
- Doklad o oprávnení realizovať reštaurátorské práce, prípadne kópia dokladu z komory reštaurátorov

12. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Barbora Danielová
0905390333
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, projektový manažér

