
Vážený ............... 
Verejný obstarávateľ Obec Beckov, IČO: 00311413 Vám oznamuje, že zadáva  zákazku vykonávanú 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  : Obnova  klenby severného paláca, objekt ÚZPF č. 1180/9 NKP HRAD BECKOV, v zmysle 
Hrad Beckov- Doplnkový architektonicko-historický a umelecko-historická výskum a návrh ochrany, 
obnovy a prezentácie objektov severnej časti horného hradu, Ing.arch.Martin Bóna, Ing. Miroslav 
Matejka, marec 2007.  (výpis v prílohe) 
Popis:  Domurovanie klenby  v západnom trakte severného paláca dolomitickým 
kameňom,  domurovanie priečky pod klenbou a záverečné patinovanie v zodpovedajúcom odtieni. 
Práce sú vrátane vyhotovenia ramenátov a debnenia. 
Forma ponuky : 
 

Položka 
Merná 
jednotka 

Počet jednotiek Jednotková cena  
( bez DPH) 

Cena celkom    
( bez DPH) 

Vytvorenie debnenia, 
domurovanie klenby 
dolomitickým kameňom 
– veľkosť kameňov 
totožná s originálmi- 
patinácia 

m2 55   

domurovanie priečky 
dolomitickým kameňom 
– veľkosť kameňov 
totožná s originálmi- 
patinácia 

m3 12,5   

DPH  

Spolu s DPH  

 
Pri predkladaní cenovej ponuky prosím priložte kópiu oprávnenia vykonávať  predmetnú činnosť, 
prípadne odkaz na register v ktorom je vaša činnosť registrovaná ( ŽR, OR.. a č. opr.). 
V priebehu prác musíte počítať nielen s odborným dohľadom objednávateľa ( verejného 
obstarávateľa), ale aj s dohľadom zástupcov KPÚ Trenčín. 
Prosím, oceňujte len vlastnú prácu. Materiál a pomocnú pracovnú silu zabezpečí objednávateľ.  
Zmluvná forma: Zmluva o dielo. 
 
V prípade Vášho záujmu  uvítame predloženie Vašej  ponuky a to do 02.07.2019 do 14:00 hod. e-
mailom na adresu projekty@obec-beckov.sk. Ak nie ste plátcom DPH, tak do riadku  DPH uveďte 
0. Do predmetu e-mailu prosím uveďte " CP klenba II  hrad Beckov". 
Kritérium pre výber úspešnej ponuky je najnižšia cena.  
Ponuky sú viazané v lehote do 30.09.2019 
Práce musia byť ukončené do 31.10.2019 
Odporúčame obhliadku objektu pred predložením ponuky.  
Práce budú spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry SR 
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky. 

 

S pozdravom 
 
Ing.Marika Jurčacková 
Koordinátor projektov 
 
Obec Beckov 

mailto:projekty@obec-beckov.sk


916 38  Beckov 180 
Tel : 032 7742728 
Mob.tel.: 0917 694 611 
 
 


