PAMIATKOVÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

ZADÁVANIE

ZÁKAZKY

V zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zmeny č.95/2013 Z.z.

Výzva na predloženie ponuky
1.Verejný obstarávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
31755194
Branislav Rezník
00421220464334
branislav.reznik@pamiatky.gov.sk

2.Predmet zákazky:
Dodanie služieb v rámci implementácie projektu „Pro Monumentna – prevencia
údržbou“: dodanie Pro Monumenta – Manual: manuál preventívnej prehliadky
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (ďalej iba Manuál).
Názov zákazky: Pro Monumenta - manuál
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Všeobecný popis.
Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou, si kladie za cieľ podrobnou inšpekciou
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky odhaliť čo najviac nedostatkov v technickom stave
pamiatky s cieľom urýchlenej nápravy drobných porúch, ktoré by mohli viesť ku
významnejším poškodeniam konštrukčných alebo iných prvkov.
V jeho rámci sa musia zaškoliť a vytrénovať po teoretickej i praktickej stránke 3
monitorovacie/inšpekčné tímy. Obdobný systém preventívnych prehliadok pamiatok v
SR ešte nebol vytvorený, a ani odborná literatúra, ktorá by plne vyhovovala
požiadavkám projektu nebola doteraz spracovaná.
Je zrejmé, že spracovanie Manuálu bude mať charakter kolektívneho vedeckého diela
(podľa autorského zákona - Zákon č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov),
ktoré bude výsledkom tvorivej duševnej činnosti jednotlivých autorov.
Vyžaduje sa vypracovanie jednotlivých kapitoly Manuálu s využitím dostupných
zdrojov (publikovanej domácej aj zahraničnej odbornej vedeckej literatúry), no s
premietnutím praktických skúseností jednotlivých autorov tak, aby poskytli dostatočné
odborné podklady pre vykonávanie diagnostiky stavu stavebných konštrukcií a
zároveň pomohli rozlíšiť potrebnú mieru zásahu, predovšetkým špecifikáciou jeho
rozsahu a časového horizontu (do akej miery stav konštrukcie predstavuje riziko a v
akom časovom horizonte musí byť sanovaný).

Telefón: + 421 - 2 / 20 464 111
Fax:
+ 421 - 2 / 20 464 100

IČO: 31755194
DIČ:2021491560

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068998/8180

Zároveň sa požaduje, aby bol text
doplnený ilustráciami (kresby, fotografie,
grafy) a citáciami dotknutých technických noriem a predpisov, ako aj príslušným
zoznamom odbornej literatúry. Ďalšie úpravy textu Manuálu budú podmienené
súhlasom autorov.
Minimálny rozsah Manuálu je 380 normostrán a maximálny rozsah je 400 strán.
Konkrétny zoznam kapitol Manuálu:
legislatívne špecifiká údržby budov a príslušné technické normy
bezpečnosť pri práci
základy, tehlové murivo, kamenné murivo, klenby, ŽB dosky, trámové stropy,
balkóny, terasy
hlinené konštrukcie, zrubové konštrukcie, hrázdené konštrukcie
poškodenia dreva
fasády a omietky
úpravy povrchov
krovy, krytiny, klampiarske výrobky, hromozvody
komíny, pece
okná, dvere
poškodenia kameňa
inžinierske siete
vlhkosť, mikroklíma
krízové situácie
požiarna ochrana
Popis štruktúry jednotlivých kapitol:
Teoretická časť
 Definície, slovník
 Historický vývoj (stručne)
 Materiálová báza
 Najčastejšie poruchy
 Literatúra, legislatíva, normy
Aplikačná časť
 Postup inšpekcie v bodoch – osnova (z exteriéru do interiéru, ktoré konštrukcie, čo
si všímať, kritické body atď.)
 Dáta (aké dáta priložiť a ako ich priložiť – skice, foto, dáta zo snímačov, atď.)
 Návrh ďalšieho postupu
1. drobná oprava inšpekčným tímom
2. odporúčanie priebežnej údržby

3. jednorazová stabilizácia a potreba
obnovy).

špecializovaného projektu a následne

Text by mal byť heslovitý a vhodný na spracovanie pomocou algoritmov, ktoré budú
interaktívne zasahovať do databázy a množstvom názorných ilustrácií.
4. Spoločný slovník obstarávania:
22121000-4 technické publikácie
5. Predpokladaná hodnota zákazky: je vyššia ako finančný limit uvedený v § 4
ods.3 písm.a) – predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 eur.
6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky, ktoré splnia predložené požiadavky na predmet zákazky budú vyhodnocované
na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky:
1. najnižšia cena za predmet zákazky, ktorej súčasti sú uvádzané v
Podrobnom popise predmetu zákazky. Váha kritéria 80%
2. termín dodania Manuálu. Váha kritéria 20%.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude najvýhodnejšia
z hľadiska ceny pri čo najkratšej dobe dodania predmetu zákazky.
Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú neúspešné.
7. Hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú
požiadavkám na predmet zákazky. Variantné riešenia sa neumožňujú. Platnou ponukou
bude ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto
výzve na predloženie ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
1. identifikačné údaje (adresa, telefón,e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná
osoba a pod.)
2. ponuku na predmet zákazky podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu alebo iným uchádzačom
3. podrobný opis predmetu zákazky podľa bodu 3 tejto výzvy
4. Predložiť menný zoznam autorov jednotlivých kapitol s ich CV, ktoré preukazuje
ich odbornú spôsobilosť na vytvorenie príslušnej časti Manuálu a čestné
vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé.
5. návrh zmluvy o dodaní služieb, ktorá bude obsahovať nasledujúce podmienky
dodania:
a) presný celkový rozsah jednotlivých kapitol Manuálu v zmysle Podrobného opisu
predmetu zákazky,
b) termín dodania výslednej podoby Manuálu, ktorý neprekročí dobu 40
kalendárnych dní od termínu doručenia objednávky od verejného obstarávateľa
a návrh sankcií v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v zmysle
neskorších predpisov v prípade nedodržania termínu.
c) garanciu zabezpečenia školiteľov z radov autorského kolektívu v prípade záujmu
obstarávateľa o odborné zaškolenie svojich zamestnancov v uvedenej
problematike.
6. záväzok dodať Manuál 2 x v tlačenej podobe a 2 x v elektronickej podobe (CD,
DVD)

8. Označenie, či sa použije elektronická aukcia:

9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:

NIE

21. 4. 2014 do 12.00 hodiny

E-mailom na adresu: branislav.reznik@pamiatky.gov.sk
Alebo písomne v uzatvorenej obálke s heslom „Pro Monumenta Manuál neotvárať“ na adresu:
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
10. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská:
NIE
11. Trvanie zmluvy:

2 roky od dodania služby

12. Miesto dodania predmetu zákazky:
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
13. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Do 40 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.
14. Spôsob určenia ceny:
Návrh ceny v ponuke a v návrhu zmluvy musí obsahovať všetky náklady dodávateľa
potrebné k dodaniu predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa
vrátane dopravy do miesta dodania. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek
inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny
predmetu zákazky. Predložené návrhy cien v ponukách sú maximálne. V prípade, že
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke a v návrhu zmluvy.
15. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov projektu Pro Monumenta –
prevencia údržbou, financovaného Nórskym finančným mechanizmom, formou
bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby. Splatnosť faktúry
bude do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Podkladom na úhradu ceny za dodanie predmetu zákazky bude faktúra vystavená
predávajúcim po jeho odovzdaní a prevzatí kupujúcim. Neoddeliteľnou prílohou
faktúry bude preberací protokol alebo dodací list.
Predávajúcim vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade
s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky
zákonom stanovené údaje alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,

kupujúci má právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp.
opravu. Predávajúci je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú,
resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Predávajúci je zároveň povinný
bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej forme na
kontaktnú emailovú adresu.
16. Minimálna lehota viazanosti ponúk:

30. 7. 2014

17. Doplňujúce informácie:
Jednotlivý členovia autorského kolektívu tvorby Pro Monumenta Manuálu musia
spĺňať minimálne dve z nasledujúcich kritérií:
a) Členstvo v komorách: architektov, stavebných inžinierov, reštaurátorov, znalcov
b) Súdny znalec v odboroch stavebníctvo, požiarna ochrana, bezpečnosť pri práci
c) Vysokoškolský pedagóg v oblastiach – obnovy historických stavieb alebo sanácie
historických (tradičných) stavebných materiálov a konštrukcií
d) Autorstvo resp. spoluautorstvo vedeckých a odborných neperiodických publikácií,
vysokoškolských skrípt, učebníc a pod. v oblastiach – sanácie (tradičných) historických
stavieb, materiálov a konštrukcií
e) Autorstvo resp. spoluautorstvo v článkov, odborných statí a analýz v odborných a
karentovaných periodických publikáciách (časopisoch a magazínoch) v oblastiach –
sanácie historických materiálov a konštrukcií, obnove historických stavieb, súvisiacich
legislatívnych predpisov a technických noriem, požiarnej ochrany a bezpečnosti pri
práci.
f) Spolupracoval s inštitúciami zameranými na pamiatkovú ochranu (napr. Pamiatkový
úrad SR, MK SR)
g) Vie preukázať viacročnú prax (minimálne 5 rokov) pri sanácií historických stavieb,
materiálov a konštrukcií, požiarnej ochrane týchto stavieb alebo bezpečnosti pri práci v
oblasti stavebníctva a práce vo výškach.
Úspešný uchádzač verejného obstarávania berie na vedomie, že v prípade nesúhlasu
Úradu vlády SR - riadiaceho orgánu Nórskeho finančného mechanizmu so znením
návrhu zmluvy o dodávke resp. priebehom verejného obstarávania, ktorému ide pred
podpisom na kontrolu, obstarávateľ nemá povinnosť tovar alebo službu objednať a
môže verejné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť nové. Verejný obstarávateľ nezodpovedá
za žiadne náklady prípadného dodávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s predložením
ponuky."

