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Titl.: 

 
 
 
 
            11/2022             Ing. Mitrová, 0944 912 647                  7.07.2022 
Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                            Vybavuje/linka                                Košice 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipovali aj Vás ako možného dodávateľa  na uskutočnenie 
stavebných prác a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky. 

1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov:  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku  

- Maďarský cirkevný zbor KOŠICE 
Sídlo:  Kováčska 15, 040 01 Košice – Staré mesto 
IČO:   31275893 
DIČ:   2021443534 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  SK 49 7500 0000 0040 2998 0952 
Telefón:  055/ 6220 246 
Kontaktná osoba: Mgr. Zoltán Orémus, farár, Ferenc Ujlaki, kurátor      
E-mail:  abtu.sen.rkc@gmail.com 
Web:  www.refkassa.sk 

 
2.) Predmet zákazky:  „Reštaurovanie fasád Kalvínskeho kostola“  

 
3.) Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 
 
4.) Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník: 45454100-5 Reštaurovanie 
 
5.) Predpokladaná hodnota zákazky: 20 500 € bez DPH 
 
6.) Spôsob financovaniaa: 15 000,00 € dotačné prostriedky Ministerstvo kultúry SR, zbytok vlastné prostriedky 

verejného obstarávateľa 
 
7.)  Miesto uskutočnenia stavebných prác: Kalvínsky kostol, Hrnčiarska ul. 7/B, Košice 
 
8.)  Lehota dodania: 20.12.2022 

9.)  Opis predmetu zákazky / Zámer projektu: Zámerom projektu je dokončenie reštaurovania zostávajúcej 
časti lode kostola, fasády: dvorové: severná, východná Kalvínskeho kostola na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. 
Jej kompletná odborná rekonštrukcia sa realizuje v súlade so zachovaním pôvodného tvarovania 
architektonických prvkov a postupov v súlade so zámerom projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Výzvy ako jej Príloha č. 3 a v súlade s podmienkami uvedenými v Rozhodnutí miestne príslušného Krajského 
pamiatkového úradu. 

 
 Účelom projektu je predovšetkým zachrániť a konsolidovať historické  a umelecké hodnoty kultúrnej 

pamiatky, jej netypických, jedinečných  fasád s vežou s dôrazom na reštaurovanie originálnych prvkov. 
Kostol má v hmote zachované fragmenty stredovekej mestskej fortifikácie a vojenského skladu , je 
komponovaný do areálu Katovej bašty a prepojený s Miklušovou väznicou s Katovým bytom. 

 
Fasáda severná a východná   je súčasťou dvorovej časti Rodošta Pamätného domu Frabtiška Rákocziho II.   
Lokalita je vyhľadávaná a veľmi atraktívna aj z hľadiska cestovného ruchu a turizmu. 
Je potrebné odborné reštaurovanie všetkých jeho pôvodných častí architektonického členenia kamenných, 
štukových a farebných vrstiev. 
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Reštaurátorské práce spočívajú v: 
Odstránení voľných a viazaných depozitov, očistenie od nečistôt 
Odstránení sekundárnych vrstiev a zasolených omietok atakovaných vodou 
Konsolidácii muriva  omietkovej a štukovej hmoty na povrchoch – injektáž a upevnenie 
Doplnení chýbajúcich časti pasívnej  plochy omietok – plocha neatakovaná vodou 
Penetrácii celkovej plochy 2x 
Farebný náter – parapriepustný s hydrofobnou povrchovou úpravou - záverečná fixáž, hydrofobizácia 
Plastické prvky – loď kostola: Rímsa korunná (v: 1m), profilácia 
Vo vyhotovení záverečnej reštaurátorskej dokumentácie. 
Technické parametre predmetného kostola sú uvedené v Prílohe č. 1 Kalvínsky Kostol – technické -
parametre respektíve v Prílohe č. 2 - fotodokumentácia. Opis prác je súčasťou Prílohy č. 3 – Popis projektu, 
Prílohy č. 4 - Rozhodnutie KPÚ Košice, Prílohy č. 6  - Položkovitý rozpočet a Prílohy č. 7 - Reštaurátorský 
výskum, návrh na reštaurovanie.  

 
10.)  Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  
 
11.) Obhliadka: je vhodné ju absolvovať za účelom upresnenia požiadaviek obstarávateľa, zoznámenia sa so 

situáciou a za účelom získania dostatočných vedomostí potrebných na zostavenie kvalitnej ponuky. Termín 
obhliadky je potrebné dohodnúť si s Mgr. Zoltán Orémus tel. kontakt: 055/ 6220 246. 

12.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 27.07.2022 do 12,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí 
lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

 
Ponuku je možné doručiť: 

 a)  poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného 
obstarávateľa: uvedenú v bode 1 v úradných hodinách verejného obstarávateľa. 

b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – Kalvínsky kostol – neotvárať“ ako aj obchodným 
menom a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného obstarávateľa. 

c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR 
 
13.) Obsah ponuky: 

a) Doklad o oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. 
b) Oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. iný ekvivalentný doklad dokladujúci členstvo 

v Komore reštaurátorov SR a Certifikát podľa podmienok uvedených v Rozhodnutí KPÚ Košice 
oprávňujúci reštaurátorské práce vykonávať. Postačuje kópia dokladu. 

c) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát 
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z požadovaných  dokladov 
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 
platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

d) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 5, ktorej neoddeliteľnú súčasť tvorí Príloha č. 6 – položkovitý rozpočet 
diela 

 
14.) Požiadavky na cenovú ponuku: 

Navrhovaná  cena je konečná a nemenná a musí zahŕňať všetky Vaše náklady (dochádzka  na miesto 
určenia, primeraný zisk a podobne) v zmysle zákona o cenách.  

 
15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za 

predmet obstarávania s DPH. 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ 
uzatvorí zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, 
v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou 
a doručením ponuky. 
 

16.) Termín zadania zákazky: august 2022 

17.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo.  
Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, 
nepodpísať zmluvu o dielo. 
Zároveň si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak táto nespĺňa stanovené podmienky 
alebo prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii. 
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Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania. 

18.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona  č. 343/2015 Z. z. pre výber 
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne 
zmluvné záväzky.   
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok  obstarávania a to aj v prípade, že verejný 
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

 
19.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:  

Ing. Edita Mitrová, tel. kontakt: 055 622 02 46, e-mail: abtu.sen.rkc@gmail.com – technická špecifikácia 
        
      
20.) Dátum zaslania a zverejnenia: 13.07.2022 

 

 

 

 

.......................................... ..........................................  

Mgr. Zoltán Orémus,   Ferenc Ujlaki, kurátor  

      Senior - farár                kurátor 

 

 

Prílohy Výzvy na predloženie ponuky: 
 
Príloha č. 1 – Kalvinsky Kostol-technicke-parametre  
Príloha č. 2 – Fotodokumentácia 
Príloha č. 3 – Popis projektu 
Príloha č. 4 – Rozhodnutie KPÚ Košice  
Príloha č. 5 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 6 – Položkovitý rozpočet diela 
Príloha č. 7 – Reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie – k dispozícii k nahliadnutiu u verejného obstarávateľa na požiadanie 
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Príloha č. 5 k výzve na predloženie ponuky 
 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:   „Reštaurovanie / obnova fasád Kalvínskeho kostola“   

Verejný obstarávateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Maďarský cirkevný zbor KOŠICE 
          

 
Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………………………………………………… 

 
Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………………………………………………………………… 

 
Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….…………………………………………………………… 

 
Zástupca uchádzača pre rokovanievo veciach technických:……………….……………………………………. 

 
Bankové spojenie: …………………………        Číslo účtu v IBAN: ………………………..……………………… 
. 
IČO: ………………………………………… 
 
DIČ: …………………………………………                               IČ DPH: ………………………………………… 
 
Kontaktná osoba uchádzača: ………………………………………… 
 
Telefón: …………………………………………                         Fax: ………..…………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………… 

 
Návrh uchádzača 

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

„Reštaurovanie / obnova fasád Kalvínskeho kostola“  
 
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH 
 

 

 
Výška sadzby DPH v % 
 

 
 

 
Výška DPH v € 
 

 

 
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane 
DPH 
 

 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
 
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s výkonom prác - to znamená náklady na dopravu a ostatné režijné 
náklady. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je Príloha č. 6 – Položkovitý rozpočet 
diela 
 
 
 
V ………………………………., dňa: …………………                     …………………………………… 

                    štatutárny zástupca 
                             (meno, podpis, pečiatka) 

 


