RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
919 02 DOLNÉ OREŠANY 1
Výzva na predkladanie ponúk
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Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Orešany
919 02 Dolné Orešany 1
34013202
Mag.theol. Miloš Zárecký

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba :
E-mail:
Telefón:

Rím. kat. Farský úrad Dolné Orešany 1
Mag.theol. Miloš Zárecký
farnost.dolneoresany@abu.sk
0908 194 361

Názov predmetu zákazky:
„Reštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, II.
etapa“
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Opis predmetu zákazky:
Reštaurovanie severnej fasády kostola, sakristie po ukončenej čistiacej fáze.
Práce pozostávajú najmä z odstránenie plnej pálenej tehly a betónu zo zošikmených
častí oporných pilierov a následné začistenie lomového muriva od zvetranej malty a
prachových častíc; lokálne doplnenie chýbajúcich častí muriva lomovým kameňom a
plnou pálenou tehlou.
Premurovanie deštruovaného muriva na zošikmených častiach oporných pilierov a ich
príprava na osadenie keramickej krytiny; lokálne doplnenie deštruovaných častí
kamenných architektonických článkov minerálnym tmelom na kameň; aplikácia
sanačnej vrstvy vápennej omietky Mape Antique Rinzaffo v spodných partiách stien,
ako podklad pod vrstvu jadrovej omietky a následné omietnutie chýbajúcich častí
jadrovou vápennou omietkou; vyspravenie poškodených častí korunnej rímsy a
rekonštrukcia absentujúcej profilácie; celoplošná rekonštrukcia finálnej gotickej
omietky s charakteristickým drsným povrchom na pasívnych plochách stien a
hladkých špaletách okien; postupná celoplošná úprava povrchu fasády kostola a
sakristie aplikovaním viacerých vrstiev farebnej silikátovej lazúry Keim Restauro
Lasur s rekonštrukciou farebnosti originálu;
Práce zahŕňajú aj reštaurovanie nástennej maľby sv. Krištofa na severnej fasáde
kostola: zamurovanie sekundárneho okna v ploche s nástennou maľbou; hrubé
doplnenie úbytkov pôvodnej omietky klasickou vápennou omietkou; finálne
vytmelenie deštrukcií v ploche s maľbou. Úprava povrchu tmelov aplikovaním
štruktúry s charakteristikou spracovania v intenciách zachovaného originálu; aplikácia
podkladového vápenného náteru v miestach deštrukcií farebnej vrstvy maľby;

korekcia savosti podkladového náteru; postupné scelenie deštruovaných častí
nástennej maľby technikou čiarkovanej nápodobivej retuše.
Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie každej spracovanej etapy.
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Miesto uskutočnenia stavebný prác:
Farský kostol Dolné Orešany
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Rozsah predmetu zákazky
Navrhované práce obnovy fasády je potrebné realizovať v súlade s rozhodnutím
Krajského pamiatkového úradu Trnava.
Obhliadka miesta realizácie prác je možné dohodnúť: kontaktná osoba podľa bodu 1.
Exteriér objektu je voľne prístupný aj k individuálnej obhliadke.
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Rozdelenie premetu zákazky na časti:
Áno, zákazku je možné rozdeliť maximálne na 2 etapy.
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Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky:
Ukončenie zákazky max. do 15.12.2023, s tým, že ukončenie prvej etapy bude
zmluvne dohodnuté do 30.11.2022.
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Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Zákazka bude financovaná z rozpočtu Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné
Orešany, dotácie Ministerstva kultúry SR, dotácie Trnavského samosprávneho kraja a
dotácie obce Dolné Orešany.
Splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry. Obstarávateľ nie je platcom DPH.
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Podmienky účasti uchádzačov, predloženie dokladov:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v §
32 ods. 1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uchádzač predloží:
- Cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
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Doplňujúce informácie o predmete zákazky :
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva.
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Lehota na predkladanie ponúk:
Do 29.7.2022 do 16,00 hod.
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Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Farský úrad Dolné Orešany, 919 02 Dolné Orešany 1
Poštou alebo osobne na adresu farského úradu, v zalepenej obálke s heslom:
„Rekonštrukcia fasády – NEOTVÁRAŤ“. Pri doručení poštou je potrebné, aby bola
ponuka doručená už 29.7.2022 v sídle obstarávateľa.
Alebo elektronickou cestou na email: farnost.dolneoresany@abu.sk do predmetu
správy je potrebné uviesť text: „Rekonstrukcia fasady–NEOTVARAT“.
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Kritériá na hodnotenie ponúk:
Spôsobilosť uchádzača vykonávať reštaurátorské práce.
Najnižšia celková cena.
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)

14/

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám na obstarávanie dodania tovaru a prác.
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Spoločný slovník obstarávania:
45212350 – 4 – budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu;
45212360 – 7 – stavebné práce na cirkevných budovách;
45454100 – 5 – reštaurovanie;
45443000 – 4 – fasádne práce.

Osoba zodpovedná za prieskum:

P. Mag.theol. Miloš Zárecký OT

farský administrátor
Výzva zo dňa: 6. 7. 2022

