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Výzva č.1/2017 na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky 

Zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Kultúrne centrum Abova  

Adresa: Bidovce 206, 044 45 Bidovce 

IČO: 42 104 033 

Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Částová, poverená vedením KCA 

Telefón: +421 917 525 665 

E-mail: dominika.castova@vucke.sk 

Internetová adresa: www.kulturaabova.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

„ Reštaurovanie Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku“ 

 

3. Typ zákazky 

Zákazka na poskytnutie služby. 

 

4. Stručný opis predmetu zákazky: 

Na základe reštaurátorského výskumu a vypracovania dokumentu Návrh na 

reštaurovanie Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku žiadame o komplexnú 

obnovu a reštaurovanie podľa postupov uvedených v prílohe č.1. 

Ideovým zámerom reštaurovania je sanovanie pôvodných  dochovaných výrazových 

kvalít nadobudnutých po reinštalácii v roku 1975. Cieľom reštaurátorskej realizácie je 

záchrana autentického tvaroslovia ako celku, jeho ošetrenie, doplnenie fluktuujúceho 

tvaroslovia horniny aj spájacej maltoviny smerujúce na predĺženie „životnosti“ 

pamiatky a zabezpečenie jej kultúrno-spoločenskej prezentácie. 

 

5. Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky 

Pamätník víťazstva Červenej armády v sedle Dargovského priesmyku, (katastrálne 

územie obce Košický Klečenov, okres Košice – okolie) 

 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Reštaurátorské práce súsošia Pamätníka víťazstva 

Predpokladaná hodnota zákazky :  16 780 € bez DPH. 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie 

 

8. Lehota dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky 

Do 30.11.2017. 

mailto:dominika.castova@vucke.sk
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9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky,  alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia.  

 

10. Podmienky účasti uchádzačov: 

Neuplatňuje sa. 

 

11. Lehota a miesto a spôsob predkladania ponúk: 

Lehota je do 28.8.2017, čas 9.00 hod. 

 

Adresa verejného obstarávateľa, na ktorú je potrebné ponuky doručiť:   

Kultúrne centrum Abova, Bidovce 206, 044 45 Bidovce 

 

K ponuke uchádzač prikladá kópiu platného dokladu, že je oprávnený poskytovať 

požadovanú službu. 

Ponuku s prílohou č.1 a požadovaným dokladom je záujemca/ uchádzač povinný 

doručiť v uzavretom obale s uvedením  obchodného mena a sídla záujemcu/ uchádzača 

alebo miesta podnikania, názvu a sídla verejného obstarávateľa, s označením: Súťaž – 

neotvárať a heslom súťaže: „ Reštaurovanie pamätníka víťazstva“ na adresu 

verejného obstarávateľa.  

 

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené na základe najvýhodnejšej ponuky. Otváranie obálok 

s ponukami sa uskutoční dňa 28.8.2017  o 14.00 hod. v priestoroch Kultúrneho centra 

Abova. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi 

výsledok vyhodnotenia uchádzačom do 10 kalendárnych dní.  

 

13. Obsah ponuky:  

Cenová ponuka 

Príloha č.1 k výzve na predkladanie ponúk. 

 

14. Spôsob určenia ceny: 

Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu 

a to v členení:  

Cena  predmetu zákazky bez DPH: ..................................... EUR 

DPH 20 % ............................................................................ EUR 

Cena predmetu zákazky celkom s DPH .............................. EUR 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.  
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Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou 

predmetu zákazky ( napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle výzvy.  

Cena za predmet musí byť určená a vychádzať musí byť určená a vychádzať z celého 

predmetu zákazky na základe opisu predmetu zákazky. 

 

Celková cena predmetu zákazky vyjadrená v eur s DPH:   

 

  

Celková cena predmetu zákazky vyjadrená v eur bez DPH:    

DPH vo výške:  

Názov uchádzača :  

Sídlo uchádzača :                      

IČO :  DIČ :  IČ DPH :  

e.mail:  

 

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 

ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní 

podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám na predmet zákazky, resp. ponuky prevýšia finančné možnosti verejného 

obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidovce, dňa:  18.08.2017 

 

 

Mgr. Dominika Částová v.r. 
                                                                                                      poverená vedením KCA 
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Príloha č.1 

 Reštaurovanie Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku 

     Rozpočet zhotoviteľa 

 Zhotoviteľ:  

 

Č.p. Činnosť 

Cena v € 

bez DPH 

DPH 

20% spolu 

I. Prípravné práce       

1.1. 
Úprava a zriadenie pracoviska pred 

začatím reštaurovania 
      

1.2. 
Postavenie prekrytého, zastrešeného 

lešenia 
      

II. Reštaurátorské práce       

2.1. 

Odstránenie rizikových a opticky rušivých 

deponií povrchov - mechanické, viac 

cyklové-suchým a mokrým procesom s 

použitím čistiacej pasty - chelatónová 

pasta AB-57 a štandardného bakteriálneho 

fungicidného a algicidného prostriedku 

      

2.2. 

Scelenie povrchov sochaného a 

kamenársky opracovaného tvaroslovia do 

integrovaného celku-štrukturálne 

zjednotenie novo doplnených hmôt a 

povrchov s originálom s akcentom na 

farebnosť horniny (minerálna maltovina 

na základe uhličitanu vápenatého)  

      

2.3. 

Na praskliny a trhliny aplikovať 

modulový systém KSE-elastikovaný 

spevňovač s pojivom na minerálnom 

základe 
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2.4. 

Nevyhovujúce škárovanie a jeho možné 

opravy aplikovať suchú škárovaciu maltu 

pojenú akrylátom 

      

III. Konečná úprava       

3.1. 
Farebné zjednotenie - retuš - v organo-

kremičitanovom základe 
      

3.2. 
Záverečná hydrofobizácia celého povrchu 

súsošia na podstavci 
      

  Cena celkom:       

 


