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SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 
 

 

„Architektonická súťaž návrhov etnografickej expozície“ 
 
 
 
 
pre  zadávanie  zákazky podľa ustanovenia § 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za vyhlasovateľa Horehronské múzeum 
 
 
                ....................................................... 
                             Ivica Krištofová 
                  riaditeľka Horehronského múzea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architektonickú súťaž návrhov etnografickej expozície z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj. 
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1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA          

 

názov organizácie:  Horehronské múzeum 

sídlo:  Námestie gen. M. R. Štefánika 47/55, 977 01 Brezno 

v zastúpení:  Ivica Krištofová, riaditeľka múzea 

krajina:  Slovenská republika 

IČO:  35 984 783 

DIČ:  202 146 1761 

IČ DPH:  nie je platcom DPH 

web:  www.horehronskemuzeum.sk 

(ďalej ako „vyhlasovateľ“) 

 

1.1. Verejný obstarávateľ: podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

1.2. Sekretár súťaže: Bc. Krištof Štipák, tel.: 0940 599 930, stipak.kristof@gmail.com 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

             

2.1. Predmetom  súťaže  je vypracovanie a predloženie architektonicko – výtvarného návrhu expozície 

s názvom  „Architektonická  súťaž návrhov  etnografickej  expozície“ podľa  konceptu    a ideového 

zámeru,  ktoré  vypracovali  odborní  pracovníci  Horehronského  múzea.  Nová  expozícia  bude 

rozložená  v priestoroch  roľnícko‐remeselníckej  usadlosti  na  Rázusovej  ulici  č.20  v Brezne,  NKP, 

ktorej  súčasťou  je  unikátna  technická  pamiatka  –  mangeľ  na  konský  pohon.  Objekt  podlieha 

komplexnej  rekonštrukcii  v rámci  ktorej  bude  inštalovaná  aj  nová  expozícia,  ktorej  návrh  je 

predmetom  súťaže. Uskutočnením  súťaže  ide  o výber  najlepšieho  návrhu  dispozičného  riešenia 

novej  stálej modernej  etnografickej  expozície  Horehronského múzea,  predmetom  nadväzujúcej 

zákazky  bude  dopracovanie  návrhu  do  plnohodnotnej  architektonicko‐výtvarnej  štúdie 

a vypracovanie  realizačného projektu pre  realizáciu novej etnografickej expozície Horehronského 

múzea.  

2.2. Účelom  tejto  súťaže  je  nájsť  návrh,  ktorý  spomedzi  predložených  návrhov  najlepšie  rieši 

požiadavky zadania pre návrh expozície a následne umožní zadať nadväzujúcu zákazku podľa bodu 

14. 

2.3. Kódy podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet: 

71200000‐0  Architektonické a súvisiace služby 

Doplňujúce predmety: 

71220000‐6  Návrhárske a architektonické služby 

925210000‐9  Služby múzeí 

92521100‐0  Muzeálne výstavy 

2.4. Súťaž je vyhlásená dňom zverejnenia Súťažných podmienok. Súťažné podmienky budú uverejnené 

na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.horehronskemuzeum.sk, na webovom sídle  

zriaďovateľa vyhlasovateľa, na webe Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a na webe 

www.archinfo.sk. Výsledky súťaže budú zverejnené rovnakým spôsobom ako jej vyhlásenie. 

 

2.5. Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb zadávaná v zmysle § 117 zákona:  
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24 300 EUR bez DPH.  

Táto hodnota sa skladá z nasledovných položiek: 

‐ Hodnoty cien pre účastníkov spolu: 6 300 EUR bez DPH, 

‐ Predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb: 18 000 EUR bez DPH (dopracovanie AŠ, 

realizačný projekt expozície, odborný autorský dohľad) 

Ceny  sú  stanovené  podľa  Sadzobníka  pre  navrhovanie  ponukových  cien  projektových  prác  a 

inžinierskych činností UNIKA 2021‐2022. 

2.6. Tieto  súťažné  podmienky  boli  schválené  porotou  na  úvodnom  zasadnutí  poroty  1.11.2021 

a overené Slovenskou komorou architektov overením č. KA‐856/2021 zo dňa 4.11.2021. 

 

Toto  obstarávanie,  resp.  zadávanie  tejto  zákazky,  nie  je  súťažou  návrhov  v zmysle  §119  a nasl.  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. DRUH SÚŤAŽE               

 

3.1. Podľa účelu:      projektová 

3.2. Podľa okruhu účastníkov:   verejná anonymná 

3.3. Podľa predmetu súťaže:    architektonicko‐výtvarná 

3.4. Podľa priebehu súťaže:    jednoetapová 

 

4. OKRUH ÚČASTNÍKOV             

 

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

4.2. Súťažný návrh môže predložiť každý účastník, ktorý  (a) má ukončené vysokoškolské vzdelanie  II. 

stupňa  v odbore  architektúra  alebo  výtvarné/vizuálne  umenie  a zároveň  (b)  je  oprávnený 

poskytovať služby, ktoré predstavujú predmet zákazky. Účastník potvrdí splnenie podmienky účasti 

pod písm.  (a) predložením dokladu o vzdelaní,  resp. dokladu o oprávnení poskytovať predmetné 

architektonické služby a podmienky účasti pod písm. (b) predložením výpisu z registra, v ktorom je 

ako hospodársky subjekt zapísaný.  

4.3. Návrhy môžu predkladať aj  skupiny účastníkov od ktorých  sa nevyžaduje vytvoriť právnu  formu, 

aby mohli predložiť návrh. Členovia skupiny účastníkov splnomocnia  jedného spomedzi seba, aby 

ich  zastupoval  pri  všetkých  úkonoch  v tejto  súťaži  návrhov  a v prípade  zadania  zákazky  aj  pri 

uzavretí zmluvy o zadaní zákazky. 

4.4. Účastníkom ani členom autorského kolektívu v súťaži nesmie byť ten, kto:  

4.4.1. vypracoval  kritériá  výberu  účastníkov,  vypracoval  kritériá  hodnotenia  predložených 

návrhov; 

4.4.2. je členom poroty, náhradníkom člena poroty, sekretárom súťaže, overovateľom súťažných 

návrhov alebo odborným znalcom prizvaným porotou, 

4.4.3. overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru architektov, 

4.4.4. je zamestnancom vyhlasovateľa, 
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4.4.5. je  blízkou  osobou,  spoločníkom,  štatutárnym  orgánom,  zamestnancom  alebo 

zamestnávateľom osôb vylúčených z účasti v súťaži návrhov podľa bodov (a) až (d). 

4.5. V zmysle § 117 odseku 5 ZVO účastníkom súťaže nemôže byť uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 odseku 1 písmena e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40  

odseku  6  písmena  f)  zákona  o verejnom  obstarávaní  (konflikt  záujmov  podľa  §  23  nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami).  

 

5. KOMUNIKÁCIA               

 

5.1. Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) 

jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom emailu.  

5.2. Uchádzač predkladá doklady elektronicky a v predmete zasielaného mailu uvedie: „Súťaž expozícia 

Horehronské múzeum“.  

5.3. Prostredníkom medzi  vyhlasovateľom  a účastníkmi  je  po  vyhlásení  súťaže  až  do  jej  ukončenia 

výhradne  sekretár  súťaže  Bc.  Krištof  Štipák,  jemu  je  potrebné  adresovať  všetky  pripomienky, 

požiadavky a otázky v lehotách stanovených súťažnými podmienkami.  

5.4. Vyhlasovateľ  požaduje,  aby  jazyk  návrhov  (t.  j.  jazyk  použitý  na  plagátoch  a v dokumente 

k prezentácií) bol výlučne slovenský alebo český. 

5.5. V  prípade  potreby  objasniť  údaje  uvedené  v Súťažných  podmienkach  môže  ktorýkoľvek  z 

účastníkov  požiadať  o  ich  vysvetlenie  zaslaním  žiadosti  o  vysvetlenie  na  e‐mailovú  adresu: 

stipak.kristof@gmail.com. 

5.6. Za  včas  doručenú  požiadavku  účastníka  o  vysvetlenie  podľa  bodu  5.5.  sa  považuje  požiadavka 

doručená  vyhlasovateľovi  v elektronickej  forme  (e‐mailom)  do  15:00  hod.  dňa    24.11.2021  do 

15:00 hod. dňa  26.2.2022. 

5.7. Odpoveď na každú žiadosť o vysvetlenie, predloženú zo strany účastníka podľa bodu 5.5. a 5.6., 

vyhlasovateľ  preukázateľne  oznámi  bezodkladne  najneskôr  do  troch  dní  od  doručenia  žiadosti 

o vysvetlenie všetkým účastníkom na svojej webovej stránke www.horehronskemuzeum.sk. 

5.8. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie návrhov, ak:  

‐ v dokumentoch  potrebných  na  vypracovanie  ponuky,  návrhu  alebo  na  preukázanie  splnenia 

podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu, o čom je povinný informovať rovnakým spôsobom, 

akým bolo zverejnené vyhlásenie súťaže. 

 

6. VYHOTOVENIE SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU         

 

6.1. Účastník  predkladá  súťažný  návrh  rozdelený  do  dvoch  častí,  pričom  prvá  časť  návrhu  obsahuje 

sprievodný  dokument  s údajmi  o účastníkovi  a autorovi,  a druhá  časť  obsahuje  samotný  návrh 

účastníka  s dôrazom  na  zachovanie  anonymity.  Súťažný  návrh  bude  vyhotovený  v slovenskom, 

prípadne českom jazyku. 

6.2. Prvá  časť  súťažného návrhu –  sprievodná dokumentácia  je  tvorená vyhlásením, ktorého vzor  je 

prílohou  č.2  týchto súťažných podmienok, neoverenou kópiou dokladu o vzdelaní,  resp. dokladu 

o oprávnení  poskytovať  predmetné  architektonické  služby, neoverenou  kópiou  výpisu  z registra, 

v ktorom je účastník ako hospodársky subjekt registrovaný a splnomocnením podľa bodu 4.3 ak sa 

aplikuje.  
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Vyhlásenie obsahuje: 

6.2.1. identifikačné údaje účastníka podľa bodu 4.2 

6.2.2. Identifikačné údaje autorov návrhu a ich súhlas s použitím súťažného návrhu 

Listinné dokumenty doručí uchádzač tak, že ich naskenuje, uloží vo formáte PDF a takto vytvorený 

súbor zašle prostredníctvom e‐mailu sekretárovi súťaže. 

6.3. Druhá 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  týchto  Súťažných  podmienok  v jeho  návrhu  nie  je  povinné.  Ak  však 

v návrhu účastníka dôjde  k výraznému odkloneniu  sa od  týchto pokynov, odporúča vyhlasovateľ 

uviesť grafickú, či textovú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup.  

Rozsah a forma: 

6.3.1. Súťažný návrh bude prezentovaný na 1 (jednom) paneli, s rozmermi 700 mm x 1000 mm 

s orientáciou  na  výšku.  Odporúčaná  úprava  je  k dispozícií  ako  súťažná  pomôcka  „Vzor 

panela“. 

Panel by mal obsahovať : 

‐ Návrh  komplexného  riešenia  časti  expozície  –  funkčné,  hmotovo‐priestorové  a ideové 

riešenie  –  s umiestnením  expozičných  prvkov  v zmysle  požiadaviek  na  riešenie 

v súťažnom návrhu v M 1:200 (alt. 1:300) 

‐ Pôdorys podlažia s rozvrhnutím expozície v M 1:200 

‐ Prezentácia  ideového  konceptu  návrhu  podľa  úvahy  súťažiaceho  (vizualizácie,  detaily, 

schémy, skice, ...) 

‐ Hmotovo‐priestorové riešenie dokladované axonometriou alebo 3D modelom 

‐ Sprievodný text v rozsahu do 1800 znakov 

Panel  bude  predložený  ako  jeden  súbor  PDF  obsahujúci  požadovaný  formát  s názvom  „panel 

s navrhom.pdf“ s rozlíšením 300 DPI (bodov na palec).  

6.4. Účastník  doručí  súťažný  návrh  v dvoch  častiach  (sprievodná  dokumentácia,  architektonický 

návrh), elektronicky na e‐mailovú adresu sekretára súťaže: stipak.kristof@gmail.com. 

Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie dokladov nebudú zaradené do vyhodnotenia.  

6.5. Súťažný návrh podľa bodu 6.3, musí  spĺňať požiadavky na anonymitu  súťažného návrhu. Žiadna 

časť súťažného návrhu nesmie obsahovať popis, heslo ani inú grafickú značku, ktorá by mohla viesť 

k porušeniu anonymity. Porušeniu anonymity je potrebné predísť aj tým, že v hlavičkách zaslaných 

súborov  nebude  zmienka  o autorovi  súboru.  Porušenie  anonymity  akýmkoľvek  spôsobom  je 

dôvodom pre vylúčenie zo súťaže. 

6.6. Účastník  môže  predložený  návrh  doplniť,  zmeniť  alebo  vziať  späť  do  uplynutia  lehoty  na 

predkladanie návrhov.  

6.7. Účastník  môže  predložiť  aj  viacero  samostatných  návrhov,  každý  so  všetkými  požadovanými 

náležitosťami. 

 

7. PRÍLOHY                

 

č. 1 Súťažné zadanie  

č. 2 Identifikácia účastníka (vzor) 

č. 3 Súťažné pomôcky (A‐E) 
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7.1. Súťažné  prílohy  a pomôcky  je  možné  získať  na  webovej  stránke  vyhlasovateľa  súťaže 

www.horehronskemuzeum.sk.  Prevzatím  súťažných  podmienok  záujemca  vyjadruje  súhlas,  že 

súťažné pomôcky použije  iba pre účely  súťaže.  Súťažné podmienky a pomôcky  sa  záujemcom o 

účasť v súťaži poskytujú bezodplatne. 

7.2. Vyhlasovateľ  odporúča  absolvovať  obhliadku  riešeného  územia.  Vo  veci  obhliadky  je možné  sa 

informovať u kontaktnej osoby: 

Ivica Krištofová, tel.: 0903 576 493, e‐mail: riaditel@horehronskemuzeum.sk 

 

8. LEHOTY                  

 

8.1. Zverejnenie výzvy:            9.11.2021 

8.2. Lehota na predkladanie súťažných návrhov:      do 13.12.2021 do 13:00 hod 

                  do 7.3.2022 do 13:00 hod 

8.3. Predpokladaná lehota hodnotiaceho zasadnutia poroty:    16.12.2021 o 10:00 hod 

                  11.3.2022 o 10:00 hod 

8.4. Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov:  22.12.2021 

                  17.3.2022 

8.5. Lehota na vyplatenie cien a odmien:        do 31.12.2021 

                  do 31.3.2022 

 

9. POROTA                 

 

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  jej prvom zasadnutí. Posudzovanie ponúk bude vykonávať porota formou 

diskusie a hlasovaním v zložení:  

 

9.1. Riadni členovia poroty 

Ing. arch. Róbert Bakyta, AA SKA, predseda poroty    nezávislý na vyhlasovateľovi 

Ing. arch. Jana Štofan Styková, AA SKA        nezávislý na vyhlasovateľovi 

Ing. arch. Martin Somora M.Arch, AA SKA       nezávislý na vyhlasovateľovi 

Mgr. Peter Černek, ÚBBSK – vedúci odd. kultúry      závislý na vyhlasovateľovi 

Mgr. Ivica Krištofová, riaditeľka Horehronského múzea    závislá na vyhlasovateľovi 

 

9.2. Náhradníci poroty 

Ing. arch. Pavol Kupec, AA SKA          nezávislý na vyhlasovateľovi 

Ing. Zuzana Jóbová, PhD., Krajská organizácia CR, BB kraj    závislý na vyhlasovateľovi 

 

9.3. Experti poroty: 

Porota  môže  prizvať  experta  poroty  na  špecifické  odborné  posúdenie  jednej  alebo  viacerých 

oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak 

je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.  
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9.4. Pomocné orgány poroty 

Sekretár súťaže: Bc. Krištof Štipák, stipak.kristof@gmail.com 

Overovateľ:  Ing. Ondrej Potkány  

 

10. VYLÚČENIE Z ÚČASTI V SÚŤAŽI            

 

Verejný obstarávateľ, na  základe overenia návrhov,  zo  súťaže  vylúči  tie návrhy,  ktoré porušia  súťažné 

podmienky hlavne pre:  

‐ porušenie anonymity, 

‐ nesplnenie súťažných podmienok v požadovanom obsahu a rozsahu, 

‐ nedodržanie termínov súťaže, 

‐ odovzdané variantné riešenia, 

‐ nesplnenie podmienok odbornej spôsobilosti. 

 

11. HODNOTENIE PREDLOŽENÝCH NÁVRHOV        

 

11.1. Kritériami hodnotenia súťažných návrhov, ktoré neboli zo súťaže vylúčené, budú: 

‐ komplexná kvalita architektonicko ‐ výtvarného riešenia vo vzťahu k zadaniu; 

‐ technické  riešenie  návrhu  expozície,  návrhy  vitrín  a ich  rozmiestnenie,  SMART  prvky, 

multimediálne zariadenia, svetelná a klimatická optimálnosť, technická realizovateľnosť návrhu. 

11.2. Spôsob uplatnenia kritéria: Hodnotenie  jednotlivých súťažných návrhov  je anonymné. Každý člen 

poroty  hodnotí  každý  hodnotený  súťažný  návrh  podľa  uvedených  kritérií  samostatne.  Výsledné 

poradie  hodnotených  súťažných  návrhov  je  konsenzom  členov  poroty  na  základe  diskusií 

o jednotlivých  hodnotených  súťažných  návrhoch.  Výsledné  poradie  umiestnenia  súťažných 

návrhov musí byť potvrdené hlasovaním členov poroty. 

11.3. Porota  je uznášaniaschopná, ak  je prítomný plný počet hlasovacieho kvóra  (5). Porota rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou hlasov kvóra.  

11.4. Výsledok súťaže je pre vyhlasovateľa záväzný.  

11.5. Zákazka na poskytnutie  služieb bude  zadaná účastníkovi,  ktorého návrh  vyhodnotila porota  ako 

víťazný. 

 

12. CENY V SÚŤAŽI               

 

12.1. V súťaži  návrhov  po  nadobudnutí  právoplatnosti  výsledku  v lehote  podľa  súťažných  podmienok 

vyplatí vyhlasovateľ oceneným účastníkom ceny znížené o daň z príjmu, ktorú zrazil podľa §43 ods. 

3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p.  

12.2. V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov  tieto  ceny. Hodnoty uvedené v zátvorke  sú  sumy, 

ktoré budú vyplatené oceneným účastníkom = očistené o zrážku dane z výhry (19%): 

 

1. cena:  2 800 €  (2 334,50 €) 

2. cena:  2 000 €  (1 686,50 €) 

3. cena:  1 500 €  (1 281,50 €) 
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12.3. Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelené niektorej z cien. Takéto rozhodnutie 

musí písomne zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.  

12.4. Pri vyplácaní cien nie je smerodajné, kto je autorom diela, vždy sa vypláca účastníkovi súťaže. 

12.5. Ceny sa nevyplácajú podľa autorského zákona – nie je možné považovať cenu v súťaži za autorskú 

alebo licenčnú odmenu. 

12.6. Príjem  účastníka  z vyplatenej  ceny  alebo  odmeny  nepodlieha  dani  z pridanej  hodnoty  (ďalej 

„DPH“) a to ani ak je jeho príjemca registrovaný pre DPH. 

 

13. ZADÁVANIE ZÁKAZKY             

 

13.1. Po  súťaži  Vyhlasovateľ  vyzve  na  rokovanie  účastníka,  ktorého  návrh  vyhodnotila  porota  ako 

víťazný. 

13.2. Výsledkom  rokovania bude uzatvorenie  Zmluvy o dielo podľa  zák.  č. 513/1991  Zb. Obchodného 

zákonníka v zn. n. p. 

13.3. 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.  

13.4. V prípade,  pokiaľ  účastník  umiestnený  na  prvom  mieste  v poradí,  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.  

13.5. V prípade,  pokiaľ  účastník  umiestnený  na  druhom mieste  v poradí,  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.   

13.6. Ak ani na základe tohto rokovania nebude uzatvorená Zmluva o dielo, vyhlasovateľ môže obnoviť 

rokovanie s účastníkom umiestneným na prvom mieste v poradí.  

13.7. Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  zrušiť  VO  bez  uzavretia  zmluvy.  O zrušení  VO  vyhlasovateľ 

informuje  všetkých  účastníkov,  ktorých  návrhy  vyhodnocoval,  elektronicky,  prostredníctvom  e‐

mailu.  

 

14. NADVÄZUJÚCA ZÁKAZKA             

Rozhodnutie  poroty  o konečnom  poradí  návrhov  a o rozdelení  cien  a odmien  je  záväzné  pre 
vyhlasovateľa, účastníkov a členov poroty.  
 
14.1. Predmet nadväzujúcej zákazky 

14.1.1. Dopracovanie  súťažného  návrhu  do  podoby  plnohodnotnej  výtvarne  ‐  architektonickej 
štúdie.  Je  potrebné  navrhnúť  dispozičné  riešenie  tak,  aby  bolo  v súlade  so  zadaním  a  

požiadavkami     resp.    pripomienkami    vyhlasovateľa.    Štúdia    bude    zahŕňať    návrh  

výstavníckeho  systému,  preriešenie  osvetlenia  expozície  a spracovanie  vizuálnej  identity 

celej expozície.  

14.1.2. Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu expozície, vrátane atypických prvkov expozície, 

typového  zariadenia,  stavebných  úprav,  detailov  a povrchov,  projekt  elektroinštalácie 
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a osvetlenia  v podrobnosti  pre  obstaranie  zhotoviteľa.  Súčasťou  dokumentácie  bude  aj 

výkaz výmer a rozpočet, ktoré budú použité ako podklad pre výber zhotoviteľa  realizácie 

expozície. 

14.1.3. Vykonanie  občasného  odborného  autorského  dohľadu  (v  súlade  s rozsahom  prác  podľa 

sadzobníka UNIKA). 

 

14.2. Predpokladané investičné náklady  
Výška predpokladanej cenovej investície na realizáciu expozície je cca 0,35 mil. € bez DPH.  

 

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 

15.1. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez nároku na finančnú 

náhradu voči vyhlasovateľovi. 

15.2. Vyhlasovateľ  sa  zaväzuje  rešpektovať  autorské  práva  autorov  návrhov  v súlade  so  zákonom  č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v zn. n. p. (ďalej „AZ“).  

15.3. Účastník  podaním  súťažného  návrhu  udeľuje  vyhlasovateľovi  výhradný  súhlas  s použitím  diela 

predstavujúceho  súťažný návrh pre potreby  súťaže, prezentačné účely  súťaže  formou verejného 

vystavovania,  formou  zverejnenia  na  webovej  stránke  a prípadne  v tlačenej  publikácií,  všetko 

v súlade s § 91 AZ a príslušnými ustanoveniami ZVO.  

15.4. Účastníci  súťaže môžu  svoje  súťažné  návrhy  zverejniť  po  ukončení  súťaže  návrhov  na  svojich 

webových sídlach. 

15.5. Ocenené  návrhy  sa  stávajú  vlastníctvom  vyhlasovateľa.  S vlastníctvom  neprechádza  na 

vyhlasovateľa  autorské  právo.  Autori  týchto  návrhov  udeľujú  vyhlasovateľovi  súhlas  použiť  ich 

autorské diela pre účely tejto súťaže. Použitie autorského diela pre  iné účely, ako boli uvedené v 

týchto súťažných podmienkach, je viazané na výslovný súhlas autorov. 

15.6. Vyhlasovateľ  oboznamuje  účastníkov,  že  súťažné  pomôcky  slúžia  len  pre  potreby  tejto  súťaže. 

Účastníci smú súťažné pomôcky použiť výlučne na účely vypracovania súťažného návrhu.  

15.7. Zo  zasadnutia  poroty  vypracuje  sekretár  súťaže  protokol  o priebehu  hodnotenia,  ktorý  bude 
zaslaný všetkým hodnoteným uchádzačom.  

15.8. Predmet zákazky, v zmysle architektonickej súťaže, bude  financovaný zo schváleného projektu  č. 
21‐523‐01562, názov: Architektonická  súťaž návrhov etnografickej expozície. Projekt  z verejných 
zdrojov  podporil  Fond  na  podporu  umenia,  spolufinancovanie  je  zabezpečené  z  rozpočtu 
Banskobystrického samosprávneho kraja a z vlastných prostriedkov vyhlasovateľa.  

15.9. Vyhlasovateľ aktuálne nedisponuje  finančným krytím nadväzujúcej zákazky, na ktorú bude žiadať 
podporu v kalendárnom roku 2022.  

15.10. 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 znení 

neskorších predpisov. 

 


