Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Hviezdoslavovo nám. 7,026 01 , Dolný Kubín, IČO: 36145106

Č.s.:

/2018

Dolný Kubín 12.11.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: „Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov,
na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“ - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v
Dolnom Kubíne

Ulica:

Hviezdoslavovo nám. 7,026 01 , Dolný Kubín

IČO:

36145106

Kontaktná
osoba:

Barbora Danielová

E-mail:

projekty@oravskemuzeum.sk

Tel.:

0905390333

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú reštaurátorské práce na kamennom erbe Juraja Thurzu nad vstupom do
Thurzovho paláca , kamenné okno , dva vstupné portály do budovy Thurzovho paláca na Oravskom
hrade pre dalšie zachovanie pôvodných a veľmi hodnotných častí umeleckej hodnoty a autenticity.
Obnova spočíva výlučne s reštaurátorskými prácami, spevnenia a zreštaurovania kamennej hmotya
tak jej prinavrátiť jej pôvodný charakter.

Reštaurovanie zahrňuje prace na základe reštaurátorského výskumu a návrhu :
- Čistenie povrchových nečistôt, uhlíkových depozitov a snímanie nevhodných sekundárnych tmelov a
doplnkov
- Lokálna petrifikácia - čiastočné spevnenie kamennej hmoty (najviac deštruovaných častí)
- Petrifikácia
- Odsolenie kameňa
- Plastická retuš (lepenie, tmelenie)- plastické scelenie poškodených častí v nevyhnutnom rozsahu
- Retuš- farebné zjednotenie

- Záverečná konzervačná a hydrofóbna úprava kamennej hmoty
- Záverečná dokumentácia o priebehu a realizácii reštaurátorskych prác
Typ zákazky: Služby
CPV:

45454100-5 Reštaurovanie

3. Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad o oprávnení reštaurátorských prác v oblasti reštaurovania kameňa.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Realizácia bude prebiehať v dvoch etapách: Etapa 2018: - Čistenie povrchových nečistôt, uhlíkových
depozitov a snímanie nevhodných sekundárnych tmelov a doplnkov - Lokálna petrifikácia - čiastočné
spevnenie kamennej hmoty (najviac deštruovaných častí)
Etapa 2019: - Odsolenie kameňa - Plastická retuš (lepenie, tmelenie)- plastické scelenie poškodených
častí v nevyhnutnom rozsahu - Retuš- farebné zjednotenie - Záverečná konzervačná a hydrofóbna
úprava kamennej hmoty - Záverečná dokumentácia o priebehu a realizácii reštaurátorskych prác

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 26,338 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
M.A.Bazovského, 1175/15, 01301 Teplička nad Váhom
Tomáš Ovsianka
t.ovsianka@gmail.com
OMEGATEC, spol. s r.o.
F. Urbánka 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Ľubomír Kuc
lub.kuc@gmail.com
RESTAURO ATELIER s.r.o.
Starý jarok 639/49, 053 04 Spišské Podhradie
Štefan Siváň
stefan.sivan@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
M.A.Bazovského, 1175/15, 01301 Teplička nad Váhom
Tomáš Ovsianka

t.ovsianka@gmail.com
Cenová ponuka: 27 230 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
RESTAURO ATELIER s.r.o.
Starý jarok 639/49, 053 04 Spišské Podhradie
Štefan Siváň
stefan.sivan@gmail.com
Cenová ponuka: 30 660 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

M.A.Bazovského, 1175/15, 01301 Teplička nad Váhom
Tomáš Ovsianka
t.ovsianka@gmail.com
Cenová ponuka: 27 230 € s DPH za celý predmet zákazky

9. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Barbora Danielová, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám
žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je
podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a
protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Barbora Danielová
0905390333
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, projektový manažér

