
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: DRAGON - Pamiatková obnova západného paláca Hradu Beckov

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Beckov

IČO 00311413

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Beckov 180, 91638 Beckov, SK

Kontaktná osoba Ing. Marika Jurčacková, +421917694611, projekty@obec-beckov.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: Február až máj 2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 8.2.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí nákupca pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/c63gqrEWuyo9WnYGwk0mEs0
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné služby

Podoblasť Reštaurátorské služby

Všeobecný opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Predmet zákazky : 
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných opracovaných článkov (kamenárskych prvkov ostení otvorov,
dvojramenné schodisko pred východnou fasádou západného paláca) a historických omietok západného paláca a západnej
bašty na Hrade Beckov. Reštaurátorský výskum a vypracovanie ucelenej reštaurátorskej dokumentácie bude v súlade s Rozhodnutím
KPUTN-2019/2941-18/78798 zo dňa 1.10.2019, s AHV Západný palác, s AHV Západná bašta ( všetko v prílohe) a ukončenými rozsahu: 
 A/Správa z reštaurátorského výskumu 
 B/Návrh na reštaurovanie pri dodržaní nasledovných podmienok: 

1.Reštaurátorský výskum bude realizovaný v rozsahu: kamenné opracované články (kamenárske prvky ostení, dvojramenné schodisko
pred východnou fasádou západného paláca), historické omietky (hladené a mierne zvlnené omietky bez výzdoby a s maľovanou výtvarnou
a plastickou výzdobou) západného paláca a západnej bašty. 
2.Reštaurovanie predmetných súčastí kultúrnej pamiatky bude realizované konzervačnou metódou, prípadná rekonštrukcia chýbajúcej
kamennej hmoty a historickej omietky bude vopred konzultovaná s KPÚ Trenčín. 
3.Reštaurátorské práce môže vykonávať v zmysle § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov člen
Komory reštaurátorov. 
4.Reštaurátor musí mať osvedčenie v príslušnej špecializácii - reštaurovanie kamenných architektonických článkov a historických omietok.
5.Dodávateľ reštaurátorských prác vypracuje návrh na reštaurovanie ako záväzný podklad na realizáciu reštaurovania. Tejto časti
dokumentácie bude predchádzať reštaurátorský výskum kultúrnej pamiatky v danom rozsahu, ktorého výsledky budú spracované v správe
z reštaurátorského výskumu.  
6.Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie budú obsahovať náležitosti stanovené Vyhláškou MK SR č. 253/2010 Z. z.
v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR, č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon: 

a.meno a priezvisko autora reštaurátorskej dokumentácie a základné identifikačné a technické údaje o predmete reštaurovania, 
b.umelecko – historický opis predmetu reštaurátorského výskumu formou inventarizačného súpisu jednotlivých prvkov, 
c.charakteristiku reštaurátorského výskumu, opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, odôvodnenia a vyhodnotenia sond, 

https://www.tendernet.sk/vyzva/c63gqrEWuyo9WnYGwk0mEs0


d.petrografický rozbor odobratých vzoriek z kamennej hmoty kamenných architektonických článkov, 
e.podrobné vyhodnotenie reštaurátorského výskumu, 
f.zhodnotenie technického stavu a charakteristiku pamiatkových hodnôt reštaurátorsky skúmanej časti kultúrnej pamiatky na základe
výsledkov reštaurátorského výskumu, 
g.základný cieľ, charakteristiku a rozsah reštaurovania kultúrnej pamiatky, návrh postupu a technológie reštaurovania s ich
odôvodnením na základe získaných poznatkov o stave a materiálovom zložení reštaurátorsky skúmanej časti kultúrnej pamiatky,  
h.fotografickú dokumentáciu predmetu reštaurovania a grafickú dokumentáciu reštaurátorsky skúmanej časti kultúrnej pamiatky so
zameraním, grafická dokumentácia bude obsahovať návrhy reštaurátorskou rekonštrukciou dopĺňaných kamenných prvkov, 
i.elektronickú verziu dokumentácie (CD, príp. DVD nosič), ktorá musí byť obsahovo totožná s vytlačenou verziou,  
j.zámer na reštaurovanie a rozhodnutie krajského pamiatkového úradu, na základe ktorého sa reštaurátorský výskum a
reštaurovanie vykonáva.  

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. Kontaktné údaje: 
Meno: Ing. Marika Jurčacková 
Telefonický kontakt : 0917 694611 
Emailový kontakt : projekty@obec-beckov.sk 
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : Zmluva o dielo 
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

Ostatné podmienky

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
DRAGON - Pamiatková obnova západného paláca Hradu Beckov 1,000 komplet

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Rozhodnutie KPU TN_zapadný palác.pdf Ostatné podmienky 22.1.2021 276,1 kB

AHV západná bašta 2017.zip Ostatné podmienky 22.1.2021 12,4 MB

AHV Západný palác 2018.zip Ostatné podmienky 22.1.2021 11,7 MB


