
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Obnova organa v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v
obci Zubrohlava

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava

IČO 31912214

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 259, 029 43 Zubrohlava, SK

Kontaktná osoba ThLic. Pavol Jurčišin, +421 435583130, jurcisin.pavol.592@gmail.com

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 25.3.2020 do 14:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cb1gJSVD1bh03msA1-T1XFU
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Iné

Táto zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru / zabezpečenie služieb. Tento prieskum
trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži zadávateľovi zákazky len na informatívne účely. Vzhľadom na
uvedenú skutočnosť, zadávateľ nie je povinný oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu. Dodávateľ bude vysúťažený v riadnom
prieskume trhu, ktorý bude zadaný neskôr podľa možností zadávateľa zákazky.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Obnova organa v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v obci Zubrohlava 1,000 celkom
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https://www.tendernet.sk/zakazka?cb1gJSVD1bh03msA1-T1XFU
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Rozmery organa vo farskom kostole v obci Zubrohlava:
Šírka skrine 2870 mm 
Hĺbka skrine 2330 mm 
Celková výška organa je 4400 mm 

Požadovaná dispozícia:
Manuál 
Principal 8´ 
Copula major 8´ (drevo) 
Portunal 8´ (drevo)
Vox humana 8´ (môže mať z časti spoločné píšťaly z registrom Principal 8´, pričom register musí byť jemne podladený)
Octava 4´ 
Copula minor 4´ (drevo) 
Quinta 2 2/3´ 
Superoctava 2´ 
Quinta 1 1/3´ (rep. f2) 
Mixtura 2x 1´(rep. c1, c2) 

Pedál 
Subbas 16´ (drevo) 
Octavbass 8´

Manuálový rozsah: C – d3
Pedálový rozsah: C – d1
Výška ladenia: 415 Hz pri 20 ºC
Intonácia: píšťaly musia mať barokovú intonáciu, predovšetkým register Copula 8´ a Copula 4´
Ladenie: stredotónové modifikované ladenie ako Kirnberger, či Vallotti
Materiál píšťal: 
Kov min. 50% cínu a 50% olova
Drevo: smrek obyčajný a dub európsky (buk lesný nepoužívať z dôvodu výraznej náchylnosti na degradáciu drevokazným hmyzom)
Koža: nepoužívať syntetické materiály, ale kvalitne opracovanú originálnu kožu
Vzdušnica: zásuvková
Traktúra: mechanická

Predpokladaný rozpočet:

• Výskum organových menzúr pôvodných registrov z dielne pažických podľa organa v Kovarciach
• Výroba a osadenie zásuvkovej vzdušnice, píšťalníc, lavičiek a vešiakov pre manuál - 10 registrov podľa vzoru pažických 
• Výroba a osadenie zásuvkovej vzdušnice, píšťalníc, lavičiek a vešiakov pre pedál - 2 registre podľa vzoru pažických: 
• Výroba a osadenie nového hracieho stola podľa vzoru pažických (s rešpektovaním pôvodného priečelia na chóre) 
• Výroba a osadenie hracej a registrovej traktúry pre manuál aj pedál 
• Výroba, intonácia a ladenie organových registrov a píšťal:

Verejný obstarávateľ požaduje štýlovú obnovu nástroja podľa vzoru organárov Pažických z Rajca, pričom je potrebné rešpektovať
rozmerové, organologické a akustické špecifiká pôvodnej organovej skrine v obci Zubrohlava. 

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
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