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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len ako „výzva“)

„Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny, v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici
2.etapa“
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Skalica
Sídlo: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
IČO: 00309982
DIČ: SK 202 109 38 99
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Jozef Hlavatý
Telefón: 034 6903 218
Email: slobodova.jana@mesto.skalica.sk
2. Predmet zákazky: Reštaurátorské práce – „Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny, v kostole sv. Pavla
Pustovníka v Skalici 2.etapa“ - reštaurovanie oltárnej architektúry.
2.1. Názov zákazky: „Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny, v kostole sv. Pavla
Pustovníka v Skalici 2.etapa“
Kód CPV: . 45454100-5 - reštaurovanie
2.2. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie reštaurátorských prác
2.3. Spôsob vzniku záväzku: zmluva
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Skalica, Potočná ul., kostol sv. Pavla Pustovníka
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: Najneskôr do 25.11.2019. / začatie prác - najneskôr do 10 dní od
podpisu zmluvy /
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
4.1. Predmetom zákazky je:
Reštaurovanie bočného oltára sv.Anny, v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 2 etapa pozostáva
najmä:
- Upevnenie uvoľnenej polychrómie
- Očistenie od povrchových nečistôt mechanicky
- Odstraňovanie sekundárnych premalieb a lakov
- Konsolidácia drevnej hmoty /petrifikovanie/
- Rekonštrukcia chýbajúcich častí v drevnom materiályi
- Tmelenie a kriedovanie
- Zlátenie, striebrenie,
- Farebné zjednotenie
- Záverečné povrchové úpravy
- Fotodokumentácia a reštaurátorská dokumentácia v zmysle platných právnych predpisov
podľa priloženého výkazu prác.
Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná. V cene za práce sú zahrnuté všetky náklady
na predmet obstarávania, vrátane dopravy.
4.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť predmet zákazky vlastnými kapacitami, predmet zákazky nemôže byť
zabezpečený subdodávateľsky.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa.
6. Predpokladaná hodnota zákazky 17 620 € EUR bez DPH
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7. Predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu uvedenú
v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 22.08.2019 do 9.00 hod. Obal ponuky musí byť uzatvorený a nepriehľadný.
Na obale (obálke) je potrebné uviesť:
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).
2. Uviesť heslo: „NEOTVÁRAŤ – súťaž “.
3. Názov predmetu obstarávania „„Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny, v kostole sv.
Pavla Pustovníka v Skalici 2.etapa“
4. Názov obstarávateľa: Mesto Skalica, Námestie slobody 14/10,909 01 Skalica
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
8. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2019
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MK SR a rozpočtu verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku.
9.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. Faktúra bude vystavená dodávateľom na základe písomne
odsúhlaseného súpisu skutočne prevedených prác po ukončení a prevzatí prác na základe písomného protokolu.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
10.1 Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.
10.2 Podmienka účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – čestné
prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
11.1 Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky/ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
12. Pokyny na zostavenie ponuky: Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
12.1 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, email, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka
predkladá .
12.2 Fotokópia dokladu o oprávnení. uskutočňovať reštaurátorské práce.
12.3 Ocenený výkaz výmer a cenová ponuka podpísaná uchádzačom.
12.4 Podmienka účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – čestné
prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači elektronicky oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
13.2 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo až po podpise zmluvy o dotácii s MK SR.
13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s verejným
obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí..
13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky budú pre objednávateľa neprijateľné.
13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
V Skalici 08.08.2019
…..................................................................

Ing. Jozef Hlavatý
Vedúci oddelenia výstavby
Prílohy:
- Výkaz výmer, popis projektu , foto
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