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Postup tejto súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami pre zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), a podľa
uplatniteľných ustanovení Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov v znení jeho dodatkov.

Za vyhlasovateľa Mestské kultúrne stredisko Revúca

...........................................................
Ing. Karin Kilíková
riaditeľka MsKS
-

Spracovateľ súťažných podkladov

...........................................................
MSc. Lívia Gažová

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporou umenia.
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1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA
1.1.

Vyhlasovateľ
názov organizácie:
v zastúpení:
adresa:
IČO:
DIČ:
web:

Mestské kultúrne stredisko Revúca
Ing. Karin Kilíková - riaditeľka MsKS
Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca
00138789
2020724541
msks.revuca.sk

1.2.

Spracovateľ súťažných podkladov
názov:
Lukačovič architekti s. r. o.
adresa:
Gessayova 2570/45, 851 03 Bratislava, SR
IČO:
35972131
kontakt:
Ing. arch. Adam Lukačovič

1.3.

Sekretár súťaže
meno:
tel.:
email:

MSc. Lívia Gažová
+421 905 690 699
sutaz@msksrevuca.sk

Mestské kultúrne stredisko Revúca vyhlasuje podľa § 117 ZVO, a podľa uplatniteľných
ustanovení Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov v znení jeho dodatkov
neanonymnú projektovú súťaž pod názvom “Knižnica Samuela Reussa Revúca”.
Oznámenie o vyhlásení a súťažné podmienky budú tiež zverejnené a publikované na stránke
vyhlasovateľa msks.revuca.sk, na stránke SKA www.komarch.sk a na internetovom portáli
www.archinfo.sk.

3

Súťaž - Knižnica Samuela Reussa Revúca

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

2. OPIS PREDMETU A ÚČELU SÚŤAŽE
2.1.

Názov súťaže
„Knižnica Samuela Reussa Revúca”

2.2.

Účel súťaže
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky
zadania a následne umožní zadať zákazku podľa bodu 12. Nadväzujúca zákazka.

2.3.

Kódy podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV)
Hlavný predmet:
71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúce predmety:
71220000-6 Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor

2.4.

Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov
12 500,00 € bez DPH, ktorá pozostáva z:

⏐
⏐

honorár za návrhy, ktoré predložia účastníci v 2. etape súťaže spolu: 4 500,00 € bez DPH
predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb spolu: 8 000,00 € bez DPH

⏐

Pozn.: Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú 120 000,00 €
(96
000 € bez DPH). Rozsah predpokladaných nákladov vychádza z maximálneho finančného
limitu dotácie Fondu na podporu umenia, ktorý je 100 000 € a spolufinancovania žiadateľa vo
výške minimálne 20 000 € (20 %). Súťaž slúži na overenie predpokladaných nákladov a môže byť
indikátor pre ich prípadnú aktualizáciu.

2.5.

Schválenie a overenie Súťažných podmienok
Tieto súťažné podmienky boli prerokované porotou na úvodnom zasadnutí poroty dňa
19.05.2022 a schválené per rollam 26.05.2022 a overené Slovenskou komorou architektov (ďalej
len SKA) dňa 30.05.2022, overovací protokol č. KA-521/2022.

3. DRUH SÚŤAŽE
3.1.

Toto obstarávanie, resp. zadávanie tejto zákazky, nie je súťažou návrhov (podľa § 119 a ďalších
ZVO a Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z.), ale jedná sa o zadávanie
zákazky podľa ustanovenia § 117 ZVO a podľa uplatniteľných ustanovení Súťažného poriadku
Slovenskej komory architektov v súlade s aktualizáciou schválenou predstavenstvom SKA
13.11. 2019, ktorá otvára možnosť overenia iných súťažných postupov.

3.2.

Podľa účelu súťaže
projektová
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3.3.

Podľa okruhu účastníkov
verejná - neanonymná

3.4.

Podľa predmetu súťaže
architektonická

3.5.

Podľa priebehu súťaže
dvojetapová

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

4. OKRUH ÚČASTNÍKOV
4.1.

Táto súťaž návrhov sa vyhlasuje ako verejná pre vopred neurčený počet účastníkov.

4.2.

Účastníkom v súťaži návrhov nesmie byť ten, kto:
a. vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predložených
návrhov;
b. je členom poroty, náhradníkom člena poroty, sekretárom súťaže, overovateľom
súťažných návrhov alebo odborným znalcom prizvaným porotou;
c. overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru architektov;
d. je zamestnancom vyhlasovateľa;
e. je blízkou osobou, spoločníkom, štatutárnym orgánom, zamestnancom alebo
zamestnávateľom osôb vylúčených z účasti v súťaži návrhov podľa bodov (a) až (d).

4.3.

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 40 ods. 6 písm. f), čo znamená, že:
a. je oprávnená poskytovať služby, ktoré sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon
činností, ku ktorým sa má účastník zaviazať pri zadaní zákazky a ktorých obsah bude
závisieť od charakteru riešenia, ktoré účastník vo svojom návrhu ponúkne. Napríklad,
ak má navrhované riešenie spĺňať charakteristiku:
⎯

⎯

stavby, ktorá nie je jednoduchou ani drobnou stavbou, musí účastník disponovať
autorizáciou v zmysle § 4 alebo § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej
„ZAA“), aby sa mohol zaviazať a riadne vykonať projektovú činnosť v zodpovedajúcom
rozsahu;
jednoduchej alebo drobnej stavby, musí mať účastník oprávnenie na výkon živnosti
„vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien
týchto stavieb“;

b. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu;
c. má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti
architektúry, dizajnu, alebo stavebného inžinierstva; v prípade ak účastníkom je
právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán.
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4.4.

Splnenie podmienok podľa bodu č.4.3 účastník preukazuje čestným vyhlásením, ktorého vzor je
Prílohou č. 2 týchto Súťažných podmienok.

4.5.

V prípade účasti autorského tímu (riešiteľského kolektívu), musí podmienky účasti spĺňať aspoň
jeden člen - účastník, ktorý bude splnomocnený ostatnými členmi riešiteľského kolektívu na
predkladanie a nakladanie s návrhom v plnom rozsahu.

4.6.

V riešiteľskom kolektíve odporúčame zastúpenie: autorizovaného architekta alebo
autorizovaného stavebného inžiniera (t.z. osoby, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania
predstavujúceho činnosť uvedenú podľa §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) ZAA), pre komplexné
dodanie služieb.

4.7.

Ostatní autori (členovia riešiteľského kolektívu) si vzájomné vzťahy s účastníkom zmluvne
vysporiadajú tak, aby účastník bol plne oprávnený s návrhom - dielom nakladať v intenciách
týchto súťažných podmienok a následne v prípade, ak by bol tento návrh vyhodnotený ako
úspešný aj uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom ako verejným obstarávateľom.

5. SPÔSOB KOMUNIKÁCIE
5.1.

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne
českom) jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom kontaktného bodu:
https://msks.revuca.sk/

5.2.

V prípade potreby vysvetlenia alebo objasnenia údajov uvedených v Súťažných podmienkach a
ich prílohách (napr. Súťažné zadanie, alebo Súťažné pomôcky) môže účastník požiadať o ich
vysvetlenie prostredníctvom kontaktného emailu:
sutaz@msksrevuca.sk

5.3.

Všetky vysvetlenia, odpovede z kontaktného emailu a kladné vybavenia žiadostí o nápravu
bude vyhlasovateľ zverejňovať všetkým účastníkom najneskôr v lehote 7 dní od doručenia
žiadosti, na kontaktnom bode súťaže:
https://msks.revuca.sk/

5.4.

Vyhlasovateľ bezodkladne po rozhodnutí poroty oznámi každému účastníkovi výsledok súťaže a
priloží kópiu zápisnice zo zasadnutia poroty spolu s prílohami, a to elektronicky,
prostredníctvom emailu priloženého v identifikačných údajoch účastníka.

5.5.

Zverejnenie výsledku súťaže vykoná vyhlasovateľ uverejnením výsledkov súťaže na webovej
adrese:
https://msks.revuca.sk/

5.6.

Súťažné návrhy zaradené do hodnotenia poroty budú po zverejnení výsledkov súťaže
zverejnené na výstave, na webe a prípadne i v tlačenej publikácii, podľa rozhodnutia
vyhlasovateľa.
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6. ZOZNAM SÚŤAŽNÝCH POMÔCOK
⏐
⏐
⏐
⏐
⏐

01 02 03 04 05 -

2D výkresové podklady
3D model
fotodokumentácia
vzor portfólia referencií
vzor súťažného panelu

.dwg / .pdf / .jpg
.dwg / .skp / .3ds
.jpg
.pdf / .ai / .dwg
.pdf / .ai / .dwg

7. POROTA
7.1.

Počet riadnych členov poroty je 5, hlasovacie kvórum je 5. Na zasadnutiach poroty sa
zúčastňujú všetci riadni členovia a všetci náhradníci; náhradníci majú poradný hlas. Ak nie je
prítomný riadny člen poroty, stáva sa náhradník riadnym členom s plnohodnotným hlasom.
Porotcu nezávislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť len náhradník nezávislý na
vyhlasovateľovi. Porota má predsedu, ktorého si zvolila spomedzi riadnych členov na úvodnom
zasadnutí poroty.

7.2.

Riadni členovia poroty

⏐

Nezávislí na vyhlasovateľovi
Mgr.art. Matúš Bišťan - autorizovaný architekt SKA, predseda
Ing. arch Patrícia Botková - autorizovaná architektka SKA
Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. - autorizovaný architekt SKA
Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD. - autorizovaný architekt SKA

⏐

Závislý na vyhlasovateľovi
Ing. Karin Kilíková - riaditeľka MsKS Revúca

7.3.

Náhradníci poroty

⏐

Nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ivan Siláči, PhD. - architekt

⏐

Závislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Adam Lukačovič - autorizovaný architekt SKA

7.4.

Experti poroty
Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých
oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty iba s poradným
hlasom a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov. Ak je to potrebné, expert poroty
vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži pred hodnotiacim zasadnutím
poroty.
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⏐
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Overovateľ súťažných návrhov
Overovateľ overuje, či podané návrhy spĺňajú po formálnej stránke požiadavky podľa súťažných
podmienok a kontroluje účastníkmi predložené doklady požadované súťažnými podmienkami,
pričom dbá na zachovanie anonymity návrhov.
MSc. Lívia Gažová

8. TERMÍNY A LEHOTY
8.1.
8.2.

Termín úvodného zasadnutia poroty
+ per rollam odsúhlasenie súťažných podkladov
Lehota vyhlásenia súťaže

19.05.2022
26.05.2022
03.06.2022

8.3.
8.4.
8.5.

Lehota na predkladanie dokumentov do 1.etapy
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie 1.etapy súťaže
Predpokladaná lehota oznámenia výsledku 1.etapy účastníkom

24.06.2022 do 17:00
01.07.2022
04.07.2022

8.6.
8.7.
8.8.

Lehota na predkladanie návrhu do 2.etapy
Predpokladaný termín na vyhodnotenie 2.etapy súťaže s prezentáciou
Predpokladaná lehota oznámenia výsledku 2.etapy účastníkom

26.08.2022 do 17:00
31.08.2022
08.09.2022

8.9.
8.10.

Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov
Predpokladaná lehota na vyplatenie cien účastníkom

09.09.2022
30.09.2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie
predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné v čase otváracích hodín.

9. PRVÁ ETAPA - PORTFÓLIO
9.1.

V prvej etape účastníci predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov,
z ktorých bude vyplývať skúsenosť účastníka a jeho schopnosť spracovať kvalitný návrh pre
predmet súťaže.

9.2.

Predkladanie dokumentov
Účastník predkladá v prvej etape dokumenty rozdelené do dvoch častí, pričom prvá časť
(vyhlásenie = Príloha č. 2) dokumentu obsahuje vyhlásenie účastníka, a druhá časť (portfólio)
obsahuje referenčné projekty účastníka.
Všetky dokumenty sa predkladajú výhradne elektronicky.
Vyhlasovateľ bude pre účely hodnotenia dokumenty tlačiť na vlastné náklady.

9.3.

⏐

Vyhlásenie
Prvá časť dokumentov - vyhlásenie účastníka je tvorená:
čestným vyhlásením účastníka, ktorého vzor je Prílohou č.2 týchto Súťažných podmienok.
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Portfólio
Druhá časť dokumentov - portfólio.
Obsah a podmienky:
Účastník predloží 3 svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát
A3 na šírku). Medzi autormi referenčných projektov musí byť aspoň jeden z členov tímu,
deklarovaný v rámci vyhlásenia v Prílohe č.2. Referenčné projekty majú ilustrovať schopnosť
účastníka spracovať tento typ zákazky. Preferuje sa predloženie realizovaných projektov
porovnateľného zadania a rozsahu (projekt podobnej typológie, rekonštrukcie, interiérového
riešenia, a pod.). Súčasťou formátu bude aj textový popis so základnými údajmi.
Účastník, ktorý nemá dostatok realizovaných projektov podobného typu, môže predložiť
projekty iného typu, prípadne projekty, ktoré neboli realizované - štúdie. Účelom tejto výnimky
je umožniť účasť aj začínajúcim architektom. Tým nie je dotknuté oprávnenie účastníkov
vytvoriť skupinu dodávateľov za účelom účasti v predmetnom postupe zadávania zákazky.
Účastník nesmie predkladať také referenčné projekty, na ktorých sa ako spoluautor podieľal
člen poroty alebo člen poroty iným spôsobom participoval na projekte. Takýto projekt nebude
posudzovaný.
Rozsah a forma:
Každý z 3 referenčných projektov bude prezentovaný na 1 formátu A3 s rozmermi 297x420mm s
orientáciou na šírku, podľa odporúčanej predlohy, ktorá je k dispozícií ako Súťažná pomôcka
č.04 “vzor portfólia referencií”. Odporúčaný obsah formátu:

⏐
⏐
⏐

Fotografie / Priestorové zobrazenia
Výkresy / Axonometrie / Schémy
Textový popis
⎯ názov a miesto; autor; základné bilancie; termín realizácie/projekcie/návrhu; rozsah
účastníkom vykonaných projekčných fáz; výška investičných nákladov
⎯ Krátka anotácia v rozsahu max. 750 znakov

⏐

Všetky grafické zobrazenia jedného referenčného projektu vrátane textov budú umiestnené na 1
formáte. Spolu bude účastník predkladať 3 formáty.

9.5.

⏐

⏐

Kontaktný bod - elektronické doručenie
Prostredníctvom kontaktného bodu budú elektronicky doručené 2 dokumenty, ktoré budú
obsahovať:
Súbor označený ako “vyhlásenie.pdf“ podľa bodu 9.3. týchto Súťažných podmienok.
⎯ vyplnený a naskenovaný dokument, uložený ako jeden súbor .PDF obsahujúci všetky strany
požadovanej prílohy
Súbor označený ako “portfólio.pdf” podľa bodu 9.4 týchto Súťažných podmienok.
⎯ jeden súbor .PDF, obsahujúci všetky 3 požadované formáty s odporúčaným rozlíšením 300 DPI
Účastník doručí, v lehote na predkladanie dokumentov v 1.etape, spoločne všetky súbory
elektronicky nahrá na externé úložisko (napríklad cez službu www.wetransfer.com - súbor musí
byť dostupný na stiahnutie po dobu min. 7 dní od jeho nahratia na exeterné úložisko) a odkaz na
úložisko zašle prostredníctvom kontaktného emailu na: sutaz@msksrevuca.sk . Ako predmet
emailu bude uvedené “Knižnica Samuela Reussa Revúca - prvá etapa”
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Odporúča sa aby veľkosť súborov bola maximálne 100 MB. V prípade veľkých súborov (nad 50
MB) odporúčame účastníkom skontrolovať, či bol požadovaný súbor do externého úložiska
správne nahratý. Zároveň dôrazne odporúčame účastníkom, aby súbory nahrávali na
externé úložisko a zasielali odkazy prostredníctvom kontaktného emailu, v dostatočnom
časovom predstihu pred koncom lehoty na predkladanie dokumentov (kontaktná osoba v
prípade problémov odovzdaním návrhu: MSc. Lívia Gažová, +421 905 690 699,
sutaz@msksrevuca.sk).
Účastník môže predložené súbory doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie návrhov zaslaním nového odkazu s poznámkou “oprava súborov”.
9.6.

Výsledkom prvej etapy bude zostavenie poradia účastníkov porotou na základe posúdenia
dokumentov, ktoré predkladá účastník podľa tohto článku Súťažných podmienok. Porota bude
posudzovať architektonické a dizajnérske kvality predložených referencií a relevantnosť
referencií k zadaniu, ktoré je riešené v tejto súťaži, nakoľko preukazujú schopnosť účastníka
riešiť zadanie vo vysokej požadovanej kvalite. V poradí sa vyššie umiestnia tí účastníci, ktorí
preukázali lepšiu schopnosť riešiť zadanie vo vysokej požadovanej kvalite.

10. DRUHÁ ETAPA - NÁVRH
10.1.

Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape účastníkov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na 1. až
3. mieste v poradí zostavenom porotou.
Všetky časti súťažného návrhu - dokumenty sa predkladajú výhradne elektronicky.

10.2.

Predkladanie návrhu
Účastník predkladá v druhej etape súťažný návrh rozdelený do dvoch častí, pričom prvá časť
(grafická časť) obsahuje grafické stvárnenie súťažného návrhu, a druhá časť (prezentácia)
obsahuje digitálnu prezentáciu súťažného návrhu účastníka.
Všetky časti návrhu sa predkladajú výhradne elektronicky.
Vyhlasovateľ bude pre účely hodnotenia, panely s návrhmi tlačiť na vlastné náklady.

10.3.

Grafická časť
Prvá časť súťažného návrhu - architektonický návrh.
Obsah:
Obsahové požiadavky na riešenie sú uvedené v Prílohe č.1 “Súťažné zadanie”. Dodržanie
pokynov uvedených v Prílohe č.1 “Súťažné zadanie” účastníkom v jeho návrhu nie je povinné.
Ak v návrhu účastníka dôjde k výraznému odkloneniu sa od pokynov uvedených v Prílohe č.1
“Súťažné zadanie”, odporúča vyhlasovateľ uviesť grafickú, či textovú argumentáciu účastníka,
odôvodňujúcu takýto postup.
Rozsah a forma:
Súťažný návrh bude prezentovaný na 1 paneli formátu s rozmermi 700x1000mm s orientáciou
na výšku, podľa odporúčanej predlohy, ktorá je k dispozícií ako Súťažná pomôcka č.05 “vzor
súťažného panelu”. Odporúčaný obsah panelu:
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⏐

⏐

⏐

⏐
⏐
⏐
⏐

⏐
10.4.
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Pôdorys v mierke 1:50
⎯ Podrobné riešenie a usporiadanie dispozície
⎯ Návrh: nábytok, zariadenia, osvetlenie, aktivity, stavebné úpravy, materiálové riešenie, atp.
Rezopohľad v mierke 1:50
⎯ 1x priečny alebo pozdĺžny rez s výškovým usporiadaním dispozície
⎯ Návrh: nábytok, zariadenia, osvetlenie, aktivity, stavebné úpravy, materiálové riešenie, atp.
Axonometria
⎯ 1x axonometria - celkové priestorové zobrazenie riešenia interiéru
⎯ odporúča sa použiť prednastavený pohľad podľa predlohy v Súťažnej pomôcke č.02: “3D
model”
Priestorové zobrazenia
⎯ 2x charakteristické pohľady (vizualizácie, koláže, kresby) z úrovne očí
Materiálové riešenie
⎯ charakteristika použitých materiálov formou referencií, ilustračných obrázkov, popisov, atp.
Ďalšia voľná prezentácia návrhu
⎯ Vizualizácie, zákresy do fotografií, kresby, koláže, schémy, diagramy, popisy, atp.
Textová anotácia v rozsahu približne 750 znakov
⎯ V rámci krátkej anotácie opísať hlavnú ideu riešenia návrhu
⎯ Možné doplniť aj ďalšie texty nad rámec anotácie - vysvetlenie navrhovaného funkčného a
priestorového riešenia, popis zariadení, nábytkov, osvetlenia, atp.
Všetky grafické zobrazenia vrátane textov a bilancií budú umiestnené na 1 paneli.
Prezentácia
Druhá časť súťažného návrhu - prezentácia.
Obsah:
Prezentácia návrhu bude zahŕňať vybraný obsah grafickej časti návrhu podľa bodu 9.3 týchto
Súťažných pomôcok.
Rozsah a forma:
Prezentácia bude pripravená na digitálny formát s pomerom strán 16:9 alebo 4:3, v rozlíšení
1080p. Rozsah strán nie je obmedzený. Účastník musí dodržať maximálnu dĺžku prezentáciu
stanovenú na 15 minút.

10.5.

⏐
⏐

Kontaktný bod - elektronické doručenie
Prostredníctvom kontaktného emailu budú elektronicky doručené 2 dokumenty, ktoré budú
obsahovať:
Súbor označený ako “panel s navrhom.pdf” podľa bodu 10.3 týchto Súťažných podmienok.
⎯ jeden súbor .PDF, obsahujúci požadovaný formát s odporúčaným rozlíšením 300 DPI
Súbor označený ako “prezentacia.pdf” podľa bodu 10.4 týchto Súťažných podmienok.
⎯ jeden súbor .PDF, obsahujúci požadovaný formát s odporúčaným rozlíšením 72 DPI (rozlíšenie
1080p)
Účastník doručí, v lehote na predkladanie návrhu v 2.etape, spoločne všetky súbory
elektronicky nahrá na externé úložisko (napríklad cez službu www.wetransfer.com - súbor musí
byť dostupný na stiahnutie po dobu min. 7 dní od jeho nahratia na exeterné úložisko) a odkaz na
úložisko zašle prostredníctvom kontaktného emailu na: sutaz@msksrevuca.sk . Ako predmet
emailu bude uvedené “Knižnica Samuela Reussa Revúca - druhá etapa”
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Odporúča sa aby veľkosť súborov bola maximálne 100 MB. V prípade veľkých súborov (nad 50
MB) odporúčame účastníkom skontrolovať, či bol požadovaný súbor do externého úložiska
správne nahratý. Zároveň dôrazne odporúčame účastníkom, aby súbory nahrávali na
externé úložisko a zasielali odkazy prostredníctvom kontaktného emailu, v dostatočnom
časovom predstihu pred koncom lehoty na predkladanie návrhov (kontaktná osoba v
prípade problémov odovzdaním návrhu: MSc. Lívia Gažová, +421 905 690 699,
sutaz@msksrevuca.sk).
Účastník môže predložené súbory doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie návrhov zaslaním nového odkazu s poznámkou “oprava súborov”.
10.6.

Návrhy budú prezentované osobne, za účasti poroty a prezentujúceho uchádzača v rovnakej
časovej výmere na každého uchádzača. Osobné prezentácie prebehnú dňa 31.08.2022 od
13:00.

10.7.

K osobnej prezentácií doručí účastník elektronicky (na USB nosiči, alebo inou formou)
doplňujúce 2 dokumenty, ktorých špecifikáciu upresní vyhlasovateľ účastníkovi pri výzve do
druhej etapy na základe požiadavky FPU:

⏐

⏐
10.8.

Rozpočet - detailný rozpočet a rámcový popis všetkých fáz realizácie projektu, vrátane
rámcového finančného vyčíslenia nákladov na jednotlivé fázy projektu, ak sa projekt realizuje vo
viacerých fázach
Životopis - profesijný životopis účastníka
Výsledkom druhej etapy bude zostavenie poradia predložených návrhov porotou. Návrhy sa
budú posudzovať na základe kritéria „Komplexná architektonická kvalita (zahŕňa v sebe aj
mieru splnenia zadania a ekonomickú a technickú realizovateľnosť)“. Spôsob uplatnenia
kritéria: Porota väčšinovým hlasovaním pridelí každému návrhu poradie v hodnotení návrhov
podľa hodnotenia návrhu vo vzťahu ku kritériu. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo väčšej
miere spĺňa požiadavky kritéria na hodnotenie návrhov. Víťazným návrhom súťaže sa stane
návrh, ktorý sa umiestni na prvom (najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov.

11. CENY
11.1.
⏐

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom druhej etapy cenu za návrh vo výške:
1 500,00 € bez DPH
Na základe objednávky vystavenej pri začiatku druhej etapy, bude táto cena vyplatená každému
vybranému účastníkovi, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

11.2.

Príjem účastníka z vyplatenej ceny podlieha dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) ) ak je
jeho príjemca registrovaný pre DPH.
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12. NADVÄZUJÚCA ZÁKAZKA
12.1.

Predmetom nadväzujúcej zákazky bude poskytnutie najmä týchto služieb:
a. vypracovanie architektonickej štúdie;
b. vypracovanie dokumentácie pre ohlásenie stavebných úpravy (v súlade s vyhláškou č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona – ďalej
„VSZ“); alebo vypracovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (v súlade
s VSZ);
c. vypracovanie dokumentácie pre realizáciu interiéru (v súlade s rozsahom prác podľa
sadzobníka UNIKA);
d. vykonanie odborného autorského dohľadu (v súlade s rozsahom prác podľa
sadzobníka UNIKA);
⎯

12.2.

vykonanie inžinierskej činnosti nie je predmetom nadväzujúcej zákazky

Zadávanie nadväzujúcej zákazky:
a. Po súťaži Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota
ako víťazný.
b. Výsledkom rokovania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v zn. n. p.
c. V zmysle § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vyhlasovateľ nesmie uzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
d. V prípade, pokiaľ účastník umiestnený na prvom mieste v poradí stanovenom po 2.
etape odmietne uzatvoriť Zmluvu o dielo, prípadne nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi
týmto účastníkom a vyhlasovateľom do 30 dní od výzvy vyhlasovateľa, vyhlasovateľ je
oprávnený vyzvať na rokovanie účastníka umiestneného na druhom mieste v poradí
stanovenom po 2. etape.
e. V prípade, pokiaľ účastník umiestnený na druhom mieste v poradí stanovenom po 2.
etape odmietne uzatvoriť Zmluvu o dielo, prípadne nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi
týmto účastníkom a vyhlasovateľom do 30 dní od výzvy vyhlasovateľa, vyhlasovateľ je
oprávnený vyzvať na rokovanie účastníka umiestneného na treťom mieste v poradí
stanovenom po 2. etape.
f. Ak ani na základe tohoto rokovania nebude uzatvorená Zmluva o dielo, vyhlasovateľ
môže obnoviť rokovanie s účastníkom umiestneným na prvom mieste v poradí
stanovenom po 2. etape.
g. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VO bez uzavretia zmluvy. O zrušení VO
vyhlasovateľ informuje všetkých účastníkov, ktorých návrhy vyhodnocoval v etape č. 2,
elektronicky, prostredníctvom elektronického informačného systému.
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13. ĎALŠIE INFORMÁCIE
13.1.

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez nároku na
finančnú náhradu voči vyhlasovateľovi. Výnimku tvorí cena za návrh udelená účastníkom, ktorí
budú vyzvaní na predloženie návrhov v rámci druhej etapy a predložia svoj návrh v
požadovanom termíne a rozsahu.

13.2.

Vyhlasovateľ sa zaväzuje rešpektovať autorské práva autorov návrhov v súlade so zák. č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon v zn. n. P. (ďalej „AZ”).

13.3.

Účastník podaním súťažného návrhu udeľuje vyhlasovateľovi výhradný súhlas s použitím diela
predstavujúceho súťažný návrh pre potreby súťaže, prezentačné účely súťaže návrhov formou
zverejnenia na výstave, na internetovej stránke a v tlačenej publikácii, všetko v súlade s § 91 AZ
a príslušnými ustanoveniami ZVO.

13.4.

Vyhlasovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré
mu účastník poskytol; na tento účel účastník označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné,
a ktorými môžu byť v tomto postupe výhradne iba obchodné tajomstvo, technické riešenia,
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových
cien. Tým nie sú dotknuté ustanovenia ZVO ukladajúce vyhlasovateľovi oznamovať či zasielať
Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, zverejňovať dokumenty a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v zn. n. p.

13.5.

Vyhlasovateľ oboznamuje účastníkov, že súťažné podklady slúžia len pre potreby tejto súťaže.
Účastníci smú súťažné podklady použiť výlučne na účely vypracovania súťažného návrhu.
Poskytnuté údaje sú len informatívne, nemusia zodpovedať skutočnému stavu.

13.6.

Vyhlásenú súťaž je možné zrušiť len zo závažných dôvodov. Zrušenie súťaže bude oznámené
rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená.
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PRÍLOHA č.2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA

Názov súťaže návrhov:
Vyhlasovateľ:

„Knižnica Samuela Reussa Revúca“
Mestské kultúrne stredisko Revúca

Dolu podpísaný (-á)
obchodné meno:
ALT. /

Meno a priezvisko:

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

sídlo/miesto podnikania:
ALT. /

Trvalé bydlisko:

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

právna forma:
ALT. /

Štátna príslušnosť:

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

IČO:
ALT. /

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

Rodné číslo:

DIČ:
ALT. /

Dátum narodenia:

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

IČ DPH:
(ak je pridelené):

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

registrácia:
ALT. /

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

Autorizácia

konajúci/a:
(ak má štatutárny orgán):

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

číslo bankového účtu
(vo forme IBAN):

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

telefónne číslo:

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

e-mailová adresa:

............................................................................................................
POZNÁMKA /

nehodiace sa prečiarknite

ako účastník vyššie uvedenej súťaže týmto čestne vyhlasujem, že:
1. som sa oboznámil s jej súťažnými podmienkami, prijímam ich a svoj súťažný návrh som
vypracoval a predkladám do súťaže v súlade s nimi. Všetky údaje, ktoré som v tomto
čestnom vyhlásení uviedol, sú pravdivé. Bez obmedzenia som nositeľom všetkých licencií
(súhlasov s použitím diela), ktoré sú potrebné na to, aby bolo dielo, z ktorého môj súťažný
návrh pozostáva, použité všetkými spôsobmi v zmysle súťažných podmienok;
2. mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v jednom zo študijných odborov:
architektúra, dizajn, umenie, alebo stavebné inžinierstvo;
3. som oprávnený poskytovať služby, ktoré sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon
činností, ktoré musím byť oprávnený vykonávať, aby som tak splnil záväzky, ktoré mi podľa
charakteru riešenia obsiahnutého v mojom súťažnom návrhu môžu vyplývať zo zmluvy,
ktorou mi bude zadaná zákazka vyhlasovateľom v prípade, ak budem vyhlasovateľom
vyzvaný na rokovanie o zadaní zákazky, s poukazom na § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.
(ďalej “ZVO”);
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4. nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, s
poukazom na § 32 ods. 1 písm. f) ZVO;
5. nie som v konflikte záujmov s poukazom na § 23 ZVO;
6. bol som všetkými autormi diela alebo diel, z ktorých súťažný návrh pozostáva,
splnomocnený na ich zastupovanie pri všetkých úkonoch voči vyhlasovateľovi vo veci
predmetnej súťaže, vrátane oznámenia vyhlasovateľovi mena a priezviska alebo
pseudonymu autorov, ktorí si želajú, aby ich označenie bolo uvedené pri zverejnení a
vystavení súťažného návrhu;
7. s poukazom na bod č. 6 oznamujem vyhlasovateľovi, že pri zverejnení a vystavení
súťažného návrhu požadujem aby bol uvedený nasledovný názov ateliéru alebo kolektívu
(ak sa líši od názvu účastníka) a mená s priezviskami autorov (alebo pseudonym - ak je
uvedený):
Názov ateliéru / koletívu

Titul

Meno

Priezvisko

Poznámka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8. vyhlasovateľ (ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov) mi ako dotknutej osobe,
resp. zástupcovi dotknutých osôb (vo vzťahu k autorom diela) poskytol pri získavaní
osobných údajov informácie podľa článku 13 a nasl. Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 –
všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

V ........................................................., dňa .........................................................

..............................................................................................
Meno a priezvisko (konateľ / SZČO / fyzická osoba)
a vlastnoručný podpis
(úradné osvedčenie podpisu sa nevyžaduje)
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