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Dôvod prieskumu Reštaurovanie a um elecko-rem eselná rekonštrukcia a záchranné  
reštaurovanie štukového štítového erbu kaštieľa Horné Lefantovce

Predmet a klasifikácia 
produkcie Reštaurovanie a um elecko-rem eselná rekonštrukcia a záchranné  

reštaurovanie štukového štítového erbu kaštieľa Horné Lefantovce

Požadované parametre

Spôsob prieskumu cenový prieskum bol vykonaný elektronicky - e-mailom
Dátum 23.7.2020

Názov, sídlo 
dodávateľa

1 Restauro, s.r.o., Piata 3, 831 03 Bratislava 102 020,00 €
2 ART-Restauro,s.r.o., Fándlyho 3, 811 03 Bratislava 69 790,00 €
3 Mgr.art. Matej Kapusta,J.Horvátha 34, 967 01 Kremnica CP nebola

vyhodnocovaná, nakoľko bola doručená po lehote na predkladanie ponúk

Rozhodnutie Dodávateľ bol vybraný na základe najnižšej ponúknutej ceny.

Vybraný dodávateľ
ART - Restauro, s.r.o.
Fándlyho 3
811 03 Bratislava

Obstarávacia cena 69 790,00 € bez DPH
Platnosť ceny do do celkového ukončenia diela, 3odľa finančných možností verejného obstaravát.

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

samostatný referent
podpis Dátum

23.7.2020

Schválil
Mgr.Zdenko Svoboda.MBA 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
23.7.2020

Schválil
MUDr.Plamen Kabaivanov 

riaditeľ
podpis

v

Dátum
23.7.2020
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Katarína Griesbachová
SN sv.'Svoratí^ Zobtír,'r-.:o -*!tf j

Od: Tomáš Lupták <tomas.restauro@gmail.com> 
Odoslané: 15. júla 2020 19:00 
Komu: sekretariat@snzobor.sk

Čisto záznam ---------- Č- o s. .
Pritohv , ■"--- TyjWbsvu'a

Predmet: Cenová ponuka Erbový štít kláštora - Kaštiel Horné t"eTanfí5VCe - ResTčľUTOS.f.o.
Prílohy: VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA Lefantovce.pdf; Príloha bez názvu 00006.html; Rozpočet

Lefantovce.pdf; Príloha bez názvu 00009.html; S9-osvedcenie-V2-mala.jpeg; Príloha 
bez názvu 00012.html

V zm ysle výzvy na predkladanie cenových ponúk Vám v prílohe zasielam cenovú ponuku na

predmet zákazky: Reštaurovanie a umelecko-remeselná rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie štukového 
štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa Horné Lefantovce,

zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1.

s úctou

Tomáš Lupták Akad. sochár

Upozornenie
Inform ácie, ktoré sú obsahom tejto správy elektronickej pošty a všetky pripojené súbory a prílohy sú 
dôverné. Táto správa elektronickej pošty je určená výhradne zamýšľanému adresátovi. Prístup akejkoľvek 
inej osoby k nej je neoprávnený. Ak nie ste zamýšľaným adresátom tejto elektronickej správy, tak 
akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek rozhodnutie na jej základe je 
neoprávnené a môže byť považované za protiprávne. V takom prípade Vás, prosíme, aby ste nás 
bezodkladne upozornili na nesprávne doručenie správy elektronickej pošty a následne ju vymažte.

Restauro s.r.o .
Piata 3
831 01 Bratislava 

0903246241

[Strana #]
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) Restauro s.r.o. , Piata 3, 831 01 Bratislava týmto 
vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Reštaurovanie a umelecko-remeselná 
rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie štukového štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa 
Horné Lefantovce, zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1“, ktoré sú určené v o Výzve na 
predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk.

- je  dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, 
všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné,

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je  politická strana alebo politické hnutie,

- predkladá iba jednu ponuku a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom 
prieskume

- nie je  členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 
čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je  si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 
prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov

- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového prieskumu
zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je  
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 
postavenia v cenovom prieskume

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky



c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 
obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

V Bratislave dňa 15 .7 .2020

podpis
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Restauro , s .r .o ., Piata 3, 831 03 B ratislava -  O .S. vložka číslo 65805/B  
IČO: 45572593 DIČ: 2023057267 IČ DPH: SK2023057267 

TEL : 0903 246 241 , e-m ail: tomas.restauro@gmail.com 
zastúpená: Lupták Tom áš, akad. sochár

____________ člen kom ory reštau rá to ro v , číslo osvedčenia na výkon činnosti: 001

CENOVÁ A TECHNOLOGICKÁ PONUKA NA ZÁCHRANNÉ
REŠTAUROVANIE 

Erbový štít kláštora -  Kaštieľ Horné Lefantovce 
Západná fasáda, č. ÚZPF 1422/1

1. Techn ická p ríprava uvoľnených častí povrchov štuky, uvoľnenie súvisiaceho 
oplechovania a základné napusten ie  najviac poškodených častí roztokom  živice SA 
2802N A a podchytenie 2550 .- Eur

2. P reveren ie  nosného kostren ia a jeh o  kom pletná sanácia o celkovom  uvoľnen í 
súvisiacich op lechovan í 1670 .- Eur

3. Celoplošné č isten ie  od sekundárnych  prem alieb  a depozitov, odstránen ie
nenávratne deštruovaných  prvkov relié fu  (m echan icky , chem icky, tlakovou vodou 
+ parou) 8250 .- Eur

4. Celoplošné č isten ie om ietok soklovej časti erbu (uvoľnene dotknutého
oplechovania) 2200 .- Eur

5. Celoplošné h ĺbkové penetrovan ie  erbovej aj soklovej časti živicou SA 2802N A,
opakovane 7300 .- Eur

6. Povrchové a m ateriá lové o šetren ie  všetkých  odhalených kovaných , nosných ,
kotviacich a upevňovacích kovových prvkov (prípadne ich náhrada) 3300 .- Eur

7. Rozsiahla základná tvaro vo -o b jem o vá  rekonštrukcia  s detailnou sochársko-
m odelárskou rekonštrukciou  rešpektu júcou autorský rukopis a m ontáž soklového 
kovového lešen ia v hm ote erbu 26 700.- Eur

8. Realizácia rekonštrukcie  soklovej časti 5000 .- Eur
9. Realizácia kom plexnej povrchovej retuše (m echan icky , b rúsen ie a zapracovan ie )

12 OOP.- Eur
10. Doplnenie alebo vým ena lokálna i plošná súvis iaceho m edeného oplechovania

a jeh o  fina lizácia  6900 .- Eur
1 1 ..Záverečná farebná povrchová retuš štukove j i soklovej časti 7800 .- Eur
1 2 .Záverečná povrchová celoplošná hydrofobizácia vhodným  organokrem ičitanom  H

6500 .- Eur
13. Réžie (lešen ie , s ie te , zvislá a vodorovná doprava, m ontáže , dem ontáže , p resuny 

hm ôt) 12 OOO.-Eur
14. Úvodná, priebežná a záverečná kom plexná dokum entácia  2400 .- Eur

Cena spo lu : 102 020 ,- Eur
2 0 %  DPH: 20 4 0 4 ,- Eur

V Bratislave 15. 7. 2020 Spolu s DPH: 122 464,- Eur
Akad . sochár Tom áš Lupták 

konate ľ R e sta u rc ts j\o .

J
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Zápis
o zmene termínu obhliadky štukového štítového erbu objektu kaštieľa

Horné Lefantovce.

Dňa 14.7.2020 po doručení Výzvy na predkladanie ponúk na:

Reštaurovanie a umelecko-rem eselná rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie štukového 
štítového erbu objektu kaštieľa Horné Lefantovce zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1,

kontaktoval telefonicky ekonomicko -  prevádzkového námestníka Mgr. Zdenka Svobodu, MBA 
akad. sochár Tomáš Lupták, ktorý požiadal o vykonanie obhliadky štukového štítového erbu na 
prevádzke Horné Lefantovce dňa 15.7.2020, nakoľko dňa 15.7.2020 mal cestu cez N itru a mohol 
vykonať aj obhliadku erbu na prevádzke Horné Lefantovce.

Po zabezpečení zodpovedného pracovníka na prevádzke Horné Lefantovce vydal ekonomicko -  
prevádzkový nám estník Mgr. Zdenko Svoboda, M BA súhlasné stanovisko k vykonaniu obhliadky 
erbu objektu kaštieľa Horné Lefantovce v termíne 15.7.2020 pre akad. sochára Tomáša Luptáka.

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA 
ekonomicko -  prevádzkový námestník

V Nitre: 14.7.2020

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037j 6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn70bor.sk, www.sn70bor.sk. IČO: 37971832

mailto:sekretariat@sn70bor.sk
http://www.sn70bor.sk
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Katarína Griesbachová

Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Juraj Puškár <puskar.restauro@gmail.com> ŠN sv. 3« .. rlitra
19. júla 2020 17:01 .
sekretariat@snzobor.sk
cenová ponuka Lefantovce o * m. -2 C uf ;

img108.jpg; img109.jpg; img110.jpg Číslo ZÁH'.*’ •
Prílohy

D obrý  den
reagu jem  na v ý zv u  a p reh liad k u  "in  situ" o p red lo žen ie  cenovej a techno log ickej p o n u k y  n a  K om plexné  
zách ranné  reš tau ro v an ie  a sanáciu  štukovej a soklovej časti e rbového  štítu  v  ú ro v n i osi vysokej 
m ansardovej s trech y  o b jek tu  k aštie la  a k lášto ra  v  H orn ý ch  L efan tovciach  n a  západnej strane. O bjek t m á 
číslo  v  zo zn am e ÚZPF 1422/1.
P odrobná cen o v á  a tech n o lo g ick á  šp ec ifik ác ia  zách ranného  re štau ro v an ia  a sanácie  
je  u vedená v  posie lanej p rílohe.

ní) K*

S ú c to u  za  A rt-R estau ro  s.r.o. M gr.art. Juraj Puškár.
š tatu tár-konatel.

mailto:puskar.restauro@gmail.com
mailto:sekretariat@snzobor.sk


ART - Restauro, s.r.o.
Fándlyho 3, 811 03 Bratislava, vložka číslo: 68397/B, 30.10.2010 

IČO: 45 853 126, DIČ: 2023129735, IČ DPH: SK2023129735 
mobil: 0905 638 067, e-mail: puskar restauro@gmail.com 

bank spoj: VÚB, a.s. , č. účtu: SK 9802000000002829741256 
zastúpená Mgr. art Juraj Puškár 

člen Komory reštaurátorov Slovenska od 30.5 1995 
držiteľ osvedčenia 076/077 aktualizované: 27.2.2015 S6,

A OSVEDČENIA 019/077 ZO DŇA 10.4.2017 S9

Kláštor Horné Lefantovce, ÚZPF 1422/1 
erbový štít kláštora -  kaštieľa na západnej fasáde

Rešpektuje rozhodnutie KPU NR -  2019 /13259-2/39694/DAN

Paulínsky kláštor - prestavaný 1894 -  neobarokový klasicizujúci štýl
- Gróf EDELSHEIM -  GYULAY -  projekt Jozefa Huberta z Budapešti 

Posledná rekonštrukcia 1977-1984 (Stavoprojekt -  Pamiatkostav ŽILINA)
Datovanie

Číslo ÚZPF

Rozmery

- 1369 pôvodný kostol Sv. Jána Krstiteľa
- 1636 pôvodne paulínsky kláštor a 1774 prestavaný na 
reprezentačné sídlo paulínskeho rádu výmaľba Josefa Bergla
- súčasná dominantná stavebná etapa z pol. 19.storočia neobaroko
- 1422/1
Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, h o.
- výška= 5,8m (max. výška 580cm)
- šírka = 11,2 m ( max šírka 1129cm, max. šírka sokla 1210 cm)

mailto:restauro@gmail.com


/ÍOLOGICKÝ POSTUP a CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA:
/. Upevnenie uvoľnených častí povrchov maľby 3% roztokom paraloydu v toluéne 

uhľovodíkových nosičov) 600,00 €
2. Základné napustenie najpoškodenejších hĺbkových častí roztokom akrylátovej 

živice SA2802NA a drobné lokálne podchytenie hrubozrnnou vápennou omietkou
390,00 €

3. Čiastočné uvoľnenie častí oplechovanie prekrývajúceho hornú časť okraja štukovej 
modelácie a tehlového podložia erbu 300,00 €

4. Uvoľnenie horného oplechovania bude prebiehať postupne a odkryté časti hĺbkovo 
a opakovane penetrované zriedeným roztokom akrylátovej živice SA2802NA 
postupne -  zhora 750,00 €

5. Celoplošné čistenie od sekundárnych premalieb, depozitov, nenávratne 
uvoľnených častí z hĺbky podložia (úplne deštruovaných) mechanicky, chemicky, 
tlakovo vodou 6 500,00 €

6. Očistenie a odstránenie nenávratne zničených omietkových časti soklovej časti 
erbu aj za pomoci mierneho lokálneho uvoľnenie čiastočne kryjúceho 
oplechovanie 1 700,00 €

7 Po celkovom očistení a odstránení nevhodných sekundárnych zásahov opätovné 
hĺbkové celoplošné penetrovanie plochy erbového štítu a nosnej soklovej časti 
akrylátovou živicou SA2802NA opakovane 4 200,00 €

8. Po preschnutí bude na štukové časti aplikovaná penetrácia vhodným 
organokremičitanom OH 4 900,00 €

9. Odhalené kovové kotviace prvky budú ošetrené antikoróznym náterom a jemné 
odhalenie časti opätovne použiteľného oplechovania budú ošetrené tanínovým 
náterom 1 150,00 €

10. Po technologickej začne pauze rozsiahla objemová tvarová rekonštrukcia , 
rešpektujúca pôvodné základné delenie z jednotlivých blokov -hrubou cementovo 
trasovou jadrovou maľbou -  SUBA6 4 000,00 €

11. Následne bude realizovaná sochársko - modelárska povrchová tvarová 
rekonštrukcia povrchov štukového erbového štítu, rešpektujúca pôvodný autorský 
rukopis- fi. SAN MARCO 12 300,00 €

12 Soklová časť omietok bude rekonštruovaná na báze sanačných omietok SAN 
MARCO -  ucelený systém 3 100,00 €

13. Celý povrch dostane záverečnú štrukturálnu retuš a prebrúsenie pri použití 
materiálov vápennou stierkou Classico di Calce - SAN MARCO 8 100,00 €



Na povrchy bude v záverečnej etape realizovaná farebná maliarska retuš -  
monochromatická. rešpektujúca a prezentujúca farebnosť z posledných
stavebných úprav z konca 19.stor., silikónovými farbami „San Marco“ 6 900,00 €

15. Následne budú doplnené alebo čiastočné vymerané časti nenávratne zničeného 
oplechovania z medeného plechu 4 600,00 €

16. Na záver bude aplikovaná záverečná ľahká hydrofobizácia vhodným 
organokremičitanom H 2 600,00 €

17. Réžie (lešenie, siete, energie, materiály, zvislá a vodorovná doprava a presuny 
hmôt) 5 800,00 €

18. Úvodná, priebežná a záverečná textová, grafická a fotografická dokumentácia
1 900,00 €

SUMARIZACIA NÁKLADOV: 69 790.00T“

SPOLU BEZ DPH: 69 790,00 € 
20% DPH. 13 958,00 €
SPOLU s DPH: 83 748,00 €

V Bratislave, júl 2020

záArt'- Restauro, s r.o. 
Mgr art Juraj PUŠKÁR -  štatutár, konateľ

\ J  \



VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ART - Restauro, s.r.o., Fándlyho 3, 81103 Bratislava, 
vložka číslo: 68397/B, 30.10.2010 týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Reštaurovanie a umelecko-remeselná 
rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie štukového štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa 
Horné Lefantovce, zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1“, ktoré sú určené v o Výzve na 
predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk.

- je  dôkladne oboznámený s celým obsahom vyzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, 
všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné.

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je  politická strana alebo politické hnutie,

- predkladá iba jednu ponuku a nie je  osobou, ktoré) technické alebo odborné kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom 
prieskume

- nie je  členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 
čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je  si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 
prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov

- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového prieskumu 
zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je  
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 
postavenia v cenovom prieskume

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky
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c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 
obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

v f e l ľ i s W v r .  d ň a J L ^ Í f L . ^ Í . ^
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KOMORA REŠTAURÁTOROV

< R )

OSVEDČENIE
na špecializáciu reštaurovania 

v oblasti
S6 - REŠTAUROVANIE KAMENNÝCH 

POLYCHRÓMOVANÝCH SÔCH, KAMENNÝCH 
ARCHITEKTONICKÝCH ČLÁNKOV, MURIVA 

A NADVÄZUJÚCICH OMIETOK V INTERIÉROCH 
A EXTERIÉROCH OBJEKTOV HISTORICKEJ

ARCHITEKTÚRY

M g r. a r t .

JURAJ PUŠKÁR
Aktualizované 27. 02. 2015

Číslo osvedčenia:

Špecializovaná reštaurátorská skúška vykonaná: . Íí?t7ó

/
predseda skúšobného seríátu predseda predstavenstva

Komory reštaurátorov



/I KOMORA REŠTAURÁTOROV

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE
na špecializáciu

S9 -  REŠTAUROVANIE ŠTUKOVÝCH PLASTÍK, 
ŠTUKOVÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ČLÁNKOV 

A SÚVISIACICH OMIETOK V INTERIÉROCH 
A EXTERIÉROCH OBJEKTOV HISTORICKEJ

ARCHITEKTÚRY

*

M g r. a r t .

JURAT PUŠKÁR
Autorizačná skúškitrKonaná dňa: +7

f  P  f f r í Ĺ i

Autorizačné osvedčenie číslo:

1 9 / W r  
/

/ O .

/  '  ^  I ~  ~ , /  ' - 'K s '  '  / -  \
/  Predseda skúšobného senátu Predseda Komory reštaurátorov j
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Katarína Griesbachová 

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

D ob rý  den,

v  p rílo h e  p o sie lam  cenovú  p o n u k u  n a  re štau ro v an ie  štítového  erbu  a k as tie la  v  H orn ý ch  L efan tovciach .

S pozdravom
M gr. art. M atej K ap u sta

Matej Kapusta <matej.kapusta@centrum.sk>
22. jula 2020 13:49
sekretariat@snzobor.sk
Cenová ponuka_Horne Lefantovce
Cenová ponuka_Kapusta_Horne Lefantovce.pdf

j SN sv. Svorads Zobor, n.o. Nitra
Dátum

2  1  - 0 7 -  r . ‘  •

číslo záznamu Uslo s p i s u t j d 1
Príiohy .......... .............— f

vyoavuje ’
t  íx )
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KLÁŠTOR a KAŠTIEĽ HORNÉ LEFANTOVCE, Č. ÚZPF 1422/1 
ERBOVÝ ŠTÍT -  kaštieľa na západnej fasáde

Mgr. art. Matej Kapusta 
J. Horvátha 902/34 
DIČ: 1043980124 
KONTAKT: Te l.: +421 903 367 881

E-mail: m atej.kapusta@ centrum .sk

Cenová a technologická ponuka na reštaurovanie erbového štítu v úrovni manzardovej 
strechy západnej fasády kláštora a kaštieľa v Horných Lefantovciach, č. ÚZPF: 1422/1

Rozmery pamiatky -  (Erbový štít so soklom)
- Výška cca 5,8m
- Šírka cca 11,2m
- Sokel šírka cca 12,1m

1. Základné upevnenie povrchov po uvoľnení poškodeného oplechovania a presná 
identifikácia hĺbky a rozsahu poškodení 2500,- Eur

2. Rozsiahlejšie uvoľnenie oplechovaní, preverenie kotviacich prvkov zozadu a ich celková 
sanácia a ošetrenie (doplnenie) 2500,- Eur

3. Celoplošné mechanické a chemické čistenie, lokálne podchytávanie a odstránenie 
odžitých, už nepoužiteľných častí 9000,- Eur

4. Čistenie soklovej časti od zničených a nezachrániteľných omietok a antikorozné ošetrenie 
kotviacich kovových prvkov jednotlivých častí erbu vrátane realizácie malej podpornej 
armatúry pre modelársku rekonštrukciu 8500.- Eur

5. Hĺbková penetrácia erbovej a soklovej časti vhodným organokremičitanom a živicami 
viacnásobne 10 000,- Eur

6. Rozsiahla tvarová a modelársko-sochárska rekonštrukcia zničených alebo všetkých
poškodených častí a povrchov erbu a sokla 30 000,- Eur

7. Štrukturálne povrchové zapracovanie modelovaných a dopĺňaných častí a povrchov
11 000.- Eur

8. Dopĺňanie a repasácia krycích oplechovaní, spojov a detailov 5900.- Eur
9. Kompletná maliarska farebná retuš erbovej a soklovej časti a celková hydrofobizácia 

všetkých povrchov 18 500.- Eur
10. Réžie (lešenie, montáž, demontáž, nájom, siete, presuny hmôt, doprava atď.) 2200.- Eur
11. Kompletná sprievodná reštaurátorská dokumentácia 4000,- Eur

Cena spolu: 123 900,- Eur

V Kremnici 30. júna 2020 /  'reštaurátor
Mgr. a/r. fyta^gj-Kapusta

mailto:matej.kapusta@centrum.sk
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* 1  ̂ Špecializovaná nemocnica sp. S  porada Zobor, n.o.

M
°t> A.  D.  o 

1948

Health
Nemocnica podporujúca zdrapie

Vjmbová základňa 1 525521?
Slopenskej zdravotníckej uniperzjty

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Špecializovaná nem ocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva záujemcov/uchádzačov podľa § 117 
na predloženie cenovej ponuky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Špecializovaná nem ocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/6941182, 6941 227
Fax: 037/6510616
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenko Svoboda, MBA, ekonomicko-prevádzkový námestník 
E-mail: svoboda@ snzobor.sk

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra
prevádzka Horné Lefantovce

Predmet zákazky: Reštaurovanie a umelecko-remeselná rekonštrukcia a záchranné 
reštaurovanie štukového štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa H orné Lefantovce, 
zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1.

CPV: 45454100 -  5 REŠTAUROVANIE

Cena za predmet zákazky:
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona N R SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon N R SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách.

Cenu uvádzajte v zložení: jednotková cena v €  bez DPH
sadzba DPH v % a v €
cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH.

Ak uchádzač/záujem ca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Dodacia lehota: júl 2020 -  decem ber 2020 (I. etapa)

Platobné podmienky: platba bezhotovostným prevodom, splatnosť faktúry po ukončení prác, 
vystavení a doručení faktúry. M inimálna splatnosť FA 14 dní.

Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je  potrebné doručiť do 22.07.2020 do 12.00 hod. elektronicky na adresu: 
sekretariat@ snzobor.sk.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, www.sn%0b0r.sk. IČO: 37971832
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Komunikácia: Verejný obstarávateľ určil komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a 
uchádzačmi - elektronicky -  e-mailom.

Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH.

Bližšie špecifikácie verejného obstarávateľa:

Predmetom Výzvy na predkladanie cenových ponúk je  komplexné záchranné reštaurovanie a sanácia 
štukovej a soklovej časti erbového štítu umiestneného v úrovni nivelety a osi vysokej manzardovej 
strechy objektu na západnej strane. Súčasťou reštaurovania je  nosný m urovaný a om ietnutý sokel, 
erbová časť a štukovo-dekoratívna časť erbu s korunou a príslušná dotknutá časť vztyčného 
oplechovania ako komplexu.

Ostatné bližšie špecifikácie na tvare miesta počas obhliadky.

Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ stanovil termín obhliadky na 17.7.2020 v čase od 9.00 hod. 
do 11.00 hod. na prevádzke Horné Lefantovce.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť :
- oprávnenie na výkon činnosti reštaurátora -  kópia
- cenovú ponuku
- vyhlásenie uchádzača -  viď. príloha

Cenové ponuky spolu s presným popisom prác budú doručené elektronicky na adresu: 
sekretariat@,snzobor.sk do 22.7.2020 do 12.00 hod.

Cenové ponuky musia byť opečiatkované, podpísané a s aktuálnym dátumom.

Po doručení CP ich na sekretariáte zaevidujú a odovzdajú na oddelenie nákupu a VO na vyhodnotenie.

Po vyhodnotení CP budú uchádzači elektronicky informovaní o úspešnosti/neúspešnosti v cenovom 
prieskume

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie: ZM LUVY O DIELO

Po podpise Zmluvy obom a stranami môže úspešný uchádzač začať reštaurátorské práce.

Podmienky účasti:

1. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 
uchádzač je  vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho  ponuka 
hodnotená.

2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f).

3. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo 
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora.
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právo zrušiť cenový prieskum, ak by sa zmenili okolnosti za akých sa cenový prieskum 
vyhlásil
právo zrušiť cenový prieskum, ak by všetky cenové ponuky prevyšovali sumu stanovenú pre 
zákazku s nízkou hodnotou
právo zrušiť cenový prieskum  pri doručení iba jednej cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje:

Schválil: Mgr. Zdenko Svoboda, MBA
ekonomicko -  prevádzkový námestník

Vyhotovila: D. Gažová 
referent nákupu a V

V Nitre: 13.7.2020
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné m ená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)......................................................................................týmto
vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Reštaurovanie a umelecko-remeselná  
rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie štukového štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa 
Horné Lefantovce, zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1“, ktoré sú určené v o Výzve na 
predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk.

- je  dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, 
všeobecných podm ienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné,

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je  politická strana alebo politické hnutie,

- predkladá iba jednu ponuku a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom 
prieskume

- nie je  členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 
čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je  si vedomý, že ak jeho  ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 
prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov

- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového 
prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je  
alebo by m ohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 
postavenia v cenovom prieskume

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky
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c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je  
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by m ohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho  ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 
obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

V dňa.
podpis
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Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
A f a  o Nemocnica podporujúca zdravie

\ /ýucbová základňa —
111 'c  _  .  r  .  Health

Prom otíngSlovenskej zdravotníckej univerzity Hospitals

Cenový prieskum 
Zákazka s nízkou hodnotou

„Reštaurovanie -  erbový štít kaštieľa Horné Lefantovce“

Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk 
odoslané elektronicky

Kontaktné údaje oslovených 
uchádzačov/záuj emco v

Adresa odoslania Výzvy na 
predkladanie ponúk

Dátum odoslania /M eno a 
podpis odosielajúcej osoby

ART-Restauro, s.r.o. 
Fándlyho 3 
811 03 Bratislava

puskar.restauro@gmail.com 14.7.2020 D. Gažová

Restauro, s.r.o. 
Piata 3
831 03 Bratislava

tomas.restauro@mail.t-com.sk

/

14.7.2020 D. Gažová

Mgr. art. Matej Kapusta 
J. Horvátha 902/34 
967 01 Kremnica

matej .kapusta@centrum.sk 14.7.2020 D. Gažová

; ,

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat(a),sn~obor.sk, www.snzobor.sk. IČO: 37971832
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: utorok, 14. júla 2020 7:34
Komu: 'puskar.restauro@gmail.com'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Reštaurovanie erbu H. Lefantovce.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov osloviť a požiadať o vykonanie obhliadky 
a následne doručenie cenovej ponuky na možné reštaurovanie a umelecko-remeselnú rekonštrukciu a záchranné 
reštaurovanie štukového štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa Horné Lefantovce zapísaného v ÚZPF pod číslom 
1422/1.
Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Verejný 
obstarávateľ stanovil termín obhliadky na 17.7.2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod. na prevádzke Horné Lefantovce 
a termín doručenia CP najneskôr do 22.7.2020 do 12.00 hod. na sekretriát@snzobor.sk.
Potvrďte prosím prijatie nášho e-mailu.

S pozdravom

Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kiáštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> 
utorok, 14. júla 2020 7:37 
'puskar.restauro@gmail.com'
FW: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Reštaurovanie erbu H. Lefantovce.doc

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň, prepáčte správna adresa pre doručenie CP je: sekretariat@snzobor.sk.
Ďakujem pekne za pochopenie.
D. Gažová
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Nitra

From: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Sent: Tuesday, July 14, 2020 7:34 AM
To: 'puskar.restauro@gmail.com' <puskar.restauro@gmail.com>
Subject: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Importance: High

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov osloviť a požiadať o vykonanie obhliadky 
a následne doručenie cenovej ponuky na možné reštaurovanie a umelecko-remeselnú rekonštrukciu a záchranné 
reštaurovanie štukového štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa Horné Lefantovce zapísaného v ÚZPF pod číslom 
1422/1.
Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Verejný 
obstarávateľ stanovil termín obhliadky na 17.7.2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod. na prevádzke Horné Lefantovce 
a termín doručenia CP najneskôr do 22.7.2020 do 12.00 hod. na sekretriát@snzobor.sk.
Potvrďte prosím prijatie nášho e-mailu.

S pozdravom

Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: utorok, 14, júla 2020 7:35
Komu: 'tomas.restauro@mail.t-com.sk'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Reštaurovanie erbu H. Lefantovce.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov osloviť a požiadať o vykonanie obhliadky 
a následne doručenie cenovej ponuky na možné reštaurovanie a umelecko-remeselnú rekonštrukciu a záchranné 
reštaurovanie štukového štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa Horné Lefantovce zapísaného v ÚZPF pod číslom 
1422/1.
Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Verejný 
obstarávateľ stanovil termín obhliadky na 17.7.2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod. na prevádzke Horné Lefantovce 
a termín doručenia CP najneskôr do 22.7.2020 do 12.00 hod. na sekretariat@snzobor.sk.
Potvrďte prosím prijatie nášho e-mailu.

S pozdravom

Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: utorok, 14. júla 2020 7:38
Komu: 'matej.kapusta@centrum.sk'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie cenových ponúk - Reštaurovanie erbu H. Lefantovce.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu vášho podnikania si vás dovoľujeme v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov osloviť a požiadať o vykonanie obhliadky 
a následne doručenie cenovej ponuky na možné reštaurovanie a umelecko-remeselnú rekonštrukciu a záchranné 
reštaurovanie štukového štítového erbu objektu kláštora a kaštieľa Horné Lefantovce zapísaného v ÚZPF pod číslom 
1422/1.
Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu našej žiadosti. Verejný 
obstarávateľ stanovil termín obhliadky na 17.7.2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod. na prevádzke Horné Lefantovce 
a termín doručenia CP najneskôr do 22.7.2020 do 12.00 hod. na sekretariat@snzobor.sk.
Potvrďte prosím prijatie nášho e-mailu.

S pozdravom

Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kiáštorská 134 
949 88 Nitra
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Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Reštaurovanie a umelecko-rem eselná rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie 
štukového štítového erbu objektu kaštieľa Horné Lefantovce zapísaného 

v ÚZPF pod číslom 1422/1 - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.“

Cenový prieskum na reštaurovanie erbu kaštieľa Horné Lefantovce bol vyhlásený na celkovú 
komplexnú rekonštrukciu, ale predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov iba na I. etapu reštaurovania erbu.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe dotácie z M inisterstva kultúry SR 
a finančnej spoluúčasti ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Dotácia z M inisterstva kultúry SR: 15.000,- €
Spoluúčasť ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. : 1.500,- €,

čím bola PHZ zákazky stanovená pre I. etapu reštaurovania na sumu:

16 500,00 € s DPH €

(slovom: šesťnásťtisípäťsto eur, 0/00 centov s DPH).

N a základe takto určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o zákazku s nízkou 
hodnotou a bude obstarávaná postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Keďže sa jedná o stavebné práce, PHZ zákazky s nízkou hodnotou v rámci finančných limitov môže 
byť cena za celkové reštaurovanie až do výšky 179 999,99 €.
Celková cena kom plexného reštaurovania je  predmetom cenového prieskumu.

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník

V Nitre: 14.7.2020

Klástorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sns{obor.sk, www.sntľobor.sk. IČO: 37971832



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniela
Priezvisko: (titul) Gažová
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie referenta verejného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za procesné úkony v predmetnom cenovom prieskume

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Reštaurovanie a umelecko-remeselná rekonštrukcia a záchranné reštauro
vanie štukového štítového erbu objektu kaštieľa Horné Lefantovce, 
zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1."

§©Tfŕ/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum: 14.7.2020

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Zdenko
Priezvisko: (titul) Svoboda, Mgr., MBA
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie ekonomicko-prevádzkového 
námestníka v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Reštaurovanie a umelecko-remeselná rekonštrukcia a záchranné reštauro
vanie štukového štítového erbu objektu kaštieľa Horné Lefantovce, 
zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1."

som/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum: 14.7.2020

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Plameň
Priezvisko: (titul) Kabaivanov, MUDr.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie riaditeľa ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

štatutár podpisjúci zmluvu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Reštaurovanie a umelecko-remeselná rekonštrukcia a záchranné reštauro
vanie štukového štítového erbu objetku kaštieľa Horné Lefantovce 
zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1."

som/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum: 23.7.2020

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Zdenko
Priezvisko: (titul) Svoboda, Mgr., MBA
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie ekonomicko-prevádzkového 
námestníka v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za opis predmetu zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Reštaurovanie a umelecko-remeselná rekonštrukcia a záchranné reštauro
vanie štukového štítového erbu objektu kaštieľa Horné Lefantovce, 
zapísaného v ÚZPF pod číslom 1422/1."

s^m/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum: 14.7.2CŽ0

Podpis zainteres. 
osoby:



Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: štvrtok, 23. júla 2020 10:53
Komu: 'Juraj Puškár1
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „ Reštaurovanie a umelecko- 
remeselná rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie štukového štítového erbu kaštieľa Horné Lefantovce" ste so 
svojou cenovou ponukou 69 790,00 € bez DPH na komplexné vykonanie prác boli úspešný. Práce na reštaurovaní 
erbu sa budú vykonávať postupne podľa finančných možností verejného obstarávateľa, či už z vlastných prostriedkov 
alebo z dotácií. Ostatné náležitosti ohľadom zmluvy pre I. etapu prác je potrebné doriešiť s ekonomicko -  
prevádzkovým námestníkom Mgr. Zdenkom Svobodom, MBA -  kontakt 0908 358 141.
S pozdravom

Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kiáštorská 134 
949 88 Nitra

1
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: štvrtok, 23. júla 2020 10:56
Komu: 'Tomáš Lupták'
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „ Reštaurovanie a umelecko- 
remeselná rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie štukového štítového erbu kaštieľa Horné Lefantovce" ste so 
svojou cenovou ponukou neboli úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť ART-Restauro, s.r.o., Fándlyho 3, Bratislava, 
ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku 69 790,-€ bez DPH.
S pozdravom

Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: štvrtok, 23. júla 2020 11:02
Komu: 'matej.kapusta@centrum.sk'
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, dňa 23.7.2020 boli vyhodnocované doručené cenové ponuky v zmysle zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „ Reštaurovanie 
a umelecko-remeselná rekonštrukcia a záchranné reštaurovanie štukového štítového erbu kaštieľa Horné 
Lefantovce", s poľutovaním vám oznamujeme, že vaša cenová ponuka nebola zaradená do vyhodnocovania, nakoľko 
bola doručená po lehote, ktorá bola určená na predkladanie cenových ponúk. CP bolo potrebné doručiť elektronicky 
na adresu: sekretariat@snzobor.sk do 22.7.2020 do 12:00 hod. a vaša CP bola doručená až o 13:49 hod.
S pozdravom

Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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