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CENOVÁ PONUKA
Na stabilizáciu fragmentov omietok s výtvarnou výzdobou reštaurovaním konzervačnou metódou v podroví Kostola sv. Petra a Pavla v Nitre-Veľkých
Janíkovciach.

Táto cenová ponuka bola vypracovaná na základe obhliadky fragmentov omietok s výtvarnou

výzdobou reštaurovaním - konzervačnou metódou v podroví Kostola sv. Petra a Pavla
v Nitre-Veľkých Janíkovciach, ÚZPF č. 1560/1. Súčasťou prác bude vypracovanie prípravnej
dokumentáciu obnovy v rozsahu návrhu materiálového riešenia a postupu prác pre
konzerváciu omietok s maľbou - t.j. reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie.
Jednotlivé navrhované technologické postupy vychádzajú zo stavu, v ktorom sa samotné freskové
výmaľby nachádzajú, ako aj faktu, že objekt je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok
a k zachovaným historickým omietkam a výzdobám je nutné pristupovať reštaurátorskými postupmi.
Samotné práce by predstavovali čistenie omietok a výmaľby od depozitov, priebežné podchytenie
a upevnenie uvoľnených častí jednotlivých vrstiev konsolidujúcou látkou – malta PLM na vápennej
báze, prípadne roztokom akrylovej živice. Okraje fragmentov budú vyspravené klasickou vápennou
omietkou. V priebehu realizácie stavebných úprav podkrovia odporúčame maľby dočasne prelepiť
pomocou japonského papiera. Ochranný prelep by bol následne po realizácii odstránený.
Špecifikácia predmetu zákazky
Názov zákazky: Stabilizáciu fragmentov omietok s výtvarnou výzdobou reštaurovaním -
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Predmet zákazky: Stabilizáciu fragmentov omietok s výtvarnou výzdobou reštaurovaním -

konzervačnou metódou v podroví Kostola sv. Petra a Pavla v Nitre-Veľkých
Janíkovciach.
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Špecifikácia predpokladaných reštaurátorských postupov

Fragmenty freskovej výmaľby interiéru v podkroví:

 vypracovanie prípravnej dokumentáciu obnovy v rozsahu návrhu materiálového riešenia
a postupu prác pre konzerváciu omietok s maľbou - t.j. reštaurátorského výskumu
a návrhu na reštaurovanie,
 čistenie omietok a výmaľby od depozitov, priebežné podchytenie a upevnenie uvoľnených
častí jednotlivých vrstiev konsolidujúcou látkou – malta PLM na vápennej báze, prípadne
roztokom akrylovej živice,
 okraje fragmentov budú vyspravené klasickou vápennou omietkou,
 v priebehu realizácie stavebných úprav podkrovia odporúčame maľby dočasne prelepiť
pomocou japonského papiera. Ochranný prelep by bol následne po realizácii odstránený1 680 €

Spolu:

Celkovo by jednotlivé realizované práce spolu s materiálom mali činiť sumu

1 680 €.

Nie som platca DPH. Práce by mali trvať cca 8 týždňov.

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že som sa s predmetom zákazky oboznámil na osobnej obhliadke a som schopný
vykonať obstarávané práce do konca októbra 2020.

V Bratislave 18. 7. 2020

2

