
OZNÁMENIE O SÚŤAŽI NÁVRHOV
 Formulár: Príloha č. 12   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Slovenské národné múzeum
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00164721
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, 036 80 Martin
Kontaktná osoba: Ing. Monika Haršányiová
Telefón: +421 434131011
Fax: +421 434220290
Email: monika.harsanyiova@snm.sk
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.snm.sk
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese:
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
Návrhy alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu:
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Rekreácia, kultúra a náboženstvo

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS PROJEKTU
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov súťaže návrhov/projektu podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Komplexný výtvarný a technický návrh riešenia expozície Múzea Andreja Kmeťa

II.1.2)    Stručný opis
Predmetom súťaže je vypracovanie a predloženie komplexného výtvarného, technického a priestorového návrhu riešenia
expozície podľa vypracovaného scenára Múzea Andreja Kmeťa na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov
296,27 m2, s rozdelením do dvoch častí a to Kmetianum a Príroda Turca a výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na
realizáciu stálej prírodovednej a historickej expozície, ktorá bude realizovaná a inštalovaná v Múzeu Andreja Kmeťa v
Martine:  
 
I.časť Kmetianum bude venovaná dejinám Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného múzea na prízemí
budovy v určených priestoroch, 
II.časť Príroda Turca bude venovaná vývoju živej a neživej prírody regiónu Turca, ako aj jej súčasnému stavu vo vzťahu
k aktivitám človeka (dermoplastické preparáty, entomologické preparáty, herbárové položky, geologické pomery a
historický vývoj územia Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí). Táto časť bude situovaná na I. nadzemnom podlaží v
určených priestoroch. 
 
Údaje o spôsobe a podrobnostiach spracovania návrhu: 
Komplexný výtvarný, technický, architektonický a priestorový návrh riešenia expozície bude obsahovať: 
-návrh expozičného nábytku a ostatného vybavenia miestností a jeho rozmiestnenia s detailným návrhom na ľahkú
výmenu exponátov, návrh rozmiestnenia exponátov, závesného systému, mobilných svietidiel, grafického vyjadrenia
materiálov, vypracovanie výtvarno-architektonického, technického návrhu tvarov atypických prvkov zariadenia, uvedenie
rozmerov prvkov, ich konštrukčné riešenie, obstaranie podkladov od výrobcov typových prvkov a ich zapracovanie do
návrhu, označenie typových a atypických prvkov vrátanie svietidiel, farebného riešenia materiálov (drevo, tapisérie,
poťahové látky, farebné riešenie stien, a pod.),  
-návrh osvetlenia a svietidiel tak v priestore expozícií, ako aj v jednotlivých vitrínach, variabilné osvetlenie expozície,
vitríny budú uzavreté a navrhnuté tak, aby spĺňali bezpečnostné kritériá ochrany exponátov s ohľadom na jestvujúcu
elektroinštaláciu priestorov a ľahkú manipuláciu so svetelnými zdrojmi (ich výmena pri poškodení, vypálení),  
-časť modulov a nábytku bude umožňovať jednoduchú a flexibilnú priestorovú prestavbu podľa požiadaviek, charakteru
a zamerania marketingového podujatia (vyučovanie v priestoroch, prednášky a pod.), 
-návrh technického zabezpečenia expozície: pripojenie na energie, internet, bezpečnostné opatrenia, návrh technického
riešenia na vyhovujúce klimatické prostredie pre prírodovedné exponáty, vyhovujúce a optimálne svetelné podmienky,
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návrh multimediálnych zariadení - obstaranie podkladov od výrobcov typových prvkov a ich zapracovanie do návrhu, 
-grafické riešenie bude obsahovať návrh plagátu, pozvánky, katalógu k expozíciám, pohľadnice, banneru pred budovu,
návrh libreta a scenára TV spotu, návrh libreta a scenára rozhlasového spotu, dvojjazyčné texty (slovenská a anglická
verzia) k predchádzajúcim materiálom, billboardu.  
 
Všetky zariadenia, a všetka použitá technika v celej expozícií musia spĺňať platné technické a iné normy. 
Členenie expozičných celkov musí vychádzať zo základného priestorového rozčlenenia určeného vypracovaným
scenárom a priestorovým usporiadaním miestností určených na expozíciu.  
Riešenie musí rešpektovať podstatné znaky a hodnotu vystavovaných exponátov. Súčasne musí brať do úvahy zásady
výstavnej prezentácie a potrebu cirkulácie návštevníka v súlade so zámermi scenára. 
Členenie expozičných celkov musí prioritne vychádzať zo základného priestorového členenia určeného scenárom, ktorý
predpokladá inštalovať technické audiovizuálne, multimediálne a podobné programy. 
Grafika musí vychádzať zo zásady dobre čitateľnosti písma (veľkosť), jasnej rozlíšiteľnosti textov podľa ich funkcie
(heslo hlavný text, komentár vedľajší text, popisky identifikujúce dokument/predmet). Pre dodržanie základnej
koncepcie je dôležité uplatniť aj spôsob geografickej identifikácie lokality pôvodu dokumentu. Je potrebné počítať, že
všetky texty budú v slovenskom jazyku a v skrátenej forme aj v anglickom jazyku (základný predpoklad dostupnosti
prezentovaných informácií zahraničným návštevníkom).  
Texty vo všetkých miestnostiach expozície budú dvojjazyčné, v slovenskej a v skrátenej verzii v anglickom jazyku.
Hierarchia textov v scenári je nasledovná: 1. hlavný nadpis, 2. hlavný text, 3. vedľajší text, 4. popis (fotografií,
exponátov, modelov ...). 
Miestom realizácie expozície je Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa, ul. A. Kmeťa 20, Martin.
Celkový rozsah expozičných priestorov je 296,27 m2, z toho expozícia Kmetianum zaberá plochu 49,36 m2 a expozícia
Príroda Turca 246,91 m2. 
Hlavnými cieľovými skupinami sú žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, rodiny s deťmi, dospelí
záujemcovia o prírodné vedy a zahraniční návštevníci so záujmom o poznanie prírody Slovenska. 
 
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť B.1. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE

II.1.3)    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 92521100-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 92312200-3,  79933000-3 

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    KRITÉRIÁ NA VÝBER UCHÁDZAČOV

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.  
 
Vyhlasovateľ stanovil tieto podmienky účasti v súlade s platnou legislatívou: 
1.Doklady, prostredníctvom ktorých účastník preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich
sa osobného postavenia podľa § 26 zákona: 
Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona. 
Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona môže uchádzač nahradiť predložením platného potvrdenia vydaného Úradom pre
verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z.z. .  
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi,
zapísanými v zozname podnikateľov. Údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči verejnému obstarávateľovi,
nie je potrebné ich overovať a verejný obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v
zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods.
2. 
Uvedené sa nevzťahuje na doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) aj g) zákona, ak uchádzač doklady podľa § 26 ods. 2
zákona nahrádza platným potvrdením vydaným Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona. V
uvedenom prípade je uchádzač povinný predložiť aj doklad podľa §26 ods. 2 písm. f)aj g) zákona (čestné vyhlásenie),
že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní podľa zákona, nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona),
a nemá nesplnené povinnosti vyplatenia odmeny, alebo odplaty zo zmluvy, alebo mzdy v zmysle § 26 ods.2 písm. i) a j). 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.  
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 4 a ods. 5 zákona. 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a

2/5



potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:  
Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukazuje vo verejnom
obstarávaní, že má vyrovnané povinné platby voči štátu, zdravotným poisťovniam a ďalším orgánom, ktoré zabezpečujú
politiku štátu v daných oblastiach, ako aj zmluvné záväzky voči partnerom ako aj svojim zamestnancom. 
 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu. 
 
2.Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia (§27 Zákona o verejnom obstarávaní ) -
nevyžaduje sa.  
 
3.Doklady, prostredníctvom ktorých účastník preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa:  
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona zoznamom dodávok alebo poskytovaných služieb za predchádzajúce tri roky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom: 
a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ,  
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením účastníka o
ich dodaní. 
 
Minimálna úroveň štandardov: 
Účastník predloží: 
a) Zoznam poskytovaných služieb/zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky spolu v
celkovej výške minimálne 80 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky.  
Za predchádzajúce 3 roky sa pre účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom
lehoty na predkladanie súťažných návrhov. Zoznamom poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú aj referenčné listy,
alebo ekvivalentné doklady, musí účastník preukázať, že za posledných 36 mesiacov predchádzajúcich lehote na
predkladanie súťažných návrhov realizoval minimálne 3 zmluvy/referencie, predmetom ktorých bol návrh/vytvorenie
výtvarného a technického návrhu riešenia expozície (historickej , prírodovednej) , príp. výstavy a ich realizácie, každá v
min. hodnote 15 000 Eur bez DPH. Zo zoznamu poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú referenčné listy alebo
ekvivalentné doklady predložené účastníkom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky. 
 
b) Doklady osvedčujúce údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, dobe praxe a odbornej kvalifikácii, ktoré musia
súvisieť s predmetom zákazky. 
Účastník môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby / osôb, bez ohľadu na
ich právny vzťah. Túto skutočnosť preukazuje účastník písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvy. 
 
Odôvodnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: 
Požadované doklady podľa § 28 zákona účastník predloží ako dôkaz, že je/bude z hľadiska svojej technickej alebo
odbornej spôsobilosti schopný úspešne plniť zmluvu, ktorej predmet súvisí s opisom predmetu zákazky. 
 
V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou návrhu aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny
dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s vyhlasovateľom v mene skupiny dodávateľov a právne
úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu súťaže návrhov. Úkony splnomocneného zástupcu za
skupinu dodávateľov budú voči vyhlasovateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi
skupiny dodávateľov. 
 
Ak boli zmluvy, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 28 uzavreté v inej mene ako je euro, použije
účastník na prepočet kurz ECB platný v prvý pracovný deň mesiaca, v ktorom bola ponuka predložená. Ak ECB pre túto
menu kurz nevyhlasuje, použije účastník kurz vyhlasovaný centrálnou alebo komerčnou bankou v krajine uchádzača.
Hodnotu kurzu, názov banky a dátum uvedie účastník v zozname zmlúv. Ak sú uvedené údaje dôverné, na túto
skutočnosť musí účastník upozorniť v ponuke (v návrhu) a označiť tieto údaje nápisom dôverné.  
 
Ak vyhlasovateľ zistí, že niektorá zo zmlúv uvedených v zozname zmlúv nebola medzi uchádzačom a prijímateľom
uzavretá alebo nebola uzavretá na sumu, ktorú uchádzač uviedol v zozname zmlúv, bude účastník zo súťaže návrhov
vylúčený!  
 
Skupina dodávateľov (združenie) preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia (§ 26 zákona o verejnom obstarávaní) za každého člena skupiny osobitne a technickej alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.  
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.2)    INFORMÁCIE O KONKRÉTNEJ PROFESII 
Nie
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ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH SÚŤAŽE NÁVRHOV

Otvorená
IV.3)    KRITÉRIÁ, KTORÉ SA UPLATNIA PRI VYHODNOCOVANÍ PROJEKTOV

Kritérium č. 1: za návrh riešenia oboch častí expozície a to za výtvarné a ideové riešenia a ich vzájomné prepojenie,
kreativitu, invenčnosť a originalitu návrhu, vrátane návrhu vizualizácie v tlačenej podobe, aj v elektronickej podobe, za
vypracovanie návrhov v podobe výtvarného aj grafického znázornenia, s vizualizáciou, ktoré budú priložené k návrhu -
max. 45 bodov 
 
Kritérium č. 2: za technické riešenie návrhu expozície, optimálnosť svetelnú, bezpečnostnú, profesionalitu a
realizovateľnosť návrhu v tlačenej podobe, aj v elektronickej podobe - mac. 35 bodov 
 
Kritérium č. 3: za umelecké stvárnenie a originálnosť grafických návrhov propagačných materiálov expozície a vzájomné
výtvarné a grafické prepojenie s expozíciou. Návrhy budú predložené v tlačenej podobe, aj v elektronickej podobe, v
podobe textového stvárnenia, výtvarného aj grafického znázornenia, s vizualizáciou, ktoré budú priložené k návrhu -
max. 20 bodov

IV.4)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

SNM-MT-PDL-2013/304
IV.4.2)    Podmienky na získanie zmluvných a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  05.09.2013 14:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.4.3)    Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  30.10.2013 11:00

IV.4.5)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS

IV.5)    ODMENY A POROTA
IV.5.1)    Informácie o oceneniach

Bude udelené ocenenie/ocenenia:  Nie
IV.5.3)    Nadväzujúce zákazky

Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo jednému z víťazov súťaže:
Nie

IV.5.4)    Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné:  Áno

IV.5.5)    Mená vybraných členov poroty
 
Časť: 1
Porotca:  Mgr. Andrej Bendík, PhD. - predseda poroty
 
Časť: 2
Porotca:  RNDr. Boris Astaloš - člen poroty
 
Časť: 3
Porotca:  Mgr. Milena Kiripolská - člen poroty
 
Časť: 4
Porotca:  Miloslav Fabian - člen poroty
 
Časť: 5
Porotca:  RNDr. Ladislav Hlôška, PhD. - člen poroty
 
Časť: 6
Porotca:  Mgr. Stanislav Očka - náhradník
 
Časť: 7
Porotca:  RNDr. Matej Žiak - náhradník

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Súťaž návrhov sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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1. Záujemca si súťažné podmienky vyžiada na základe písomnej žiadosti v lehote do 5.9.2013 do 11.00 hod.  
 
2. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku alebo
iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z
predložených ponúk alebo zruší postup zadávania tejto zákazky. 
 
3. Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie o verejnom obstarávaní. 
 
4. Z dôvodu zabezpečenia anonymity návrhov bude otváranie obálok s návrhmi neverejné. Ide o súťaž návrhov ako časť
postupu, ktorý smeruje k uzavretiu zmluvy na poskytnutie služby. Súťaž návrhov sa bude vyhodnocovať anonymne a je
pre vopred neurčený počet účastníkov. Rozhodnutie poroty bude pre vyhlasovateľa záväzné. 
 
5. Víťaz tejto súťaže návrhov bude vyzvaný na rokovanie v súlade s § 58 písm. h) a § 59 ods.1 zákona č.25/2006 Z. z o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  
znení neskorších predpisov, za účelom uzavretia zmlúv: 
-o dopracovaní víťazného návrhu súťaže a získaní licencie Zmluva o vytvorení a použití diela  
-o poskytnutí a zabezpečení kvalifikovaného dohľadu nad realizáciou a výrobou expozície aj propagačných materiálov
tretími subjektmi, počas celej doby realizácie expozície Mandátna zmluva.  
Podmienky obidvoch zmlúv budú stanovené v priamom rokovacom konaní podľa § 58 písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní a ich predmetom bude rozpracovanie už existujúceho návrhu, predloženého do súťaže, teda bude slúžiť na
dopracovanie pôvodného návrhu predloženého v rámci súťaže návrhov, získanie licencie a zabezpečenie autorského
dohľadu nad realizáciou. 
Víťazný a následne dopracovaný návrh tejto súťaže návrhov (v podobe písomne, výtvarne, graficky a vizuálne
vyjadreného výsledku vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka) bude slúžiť ako podklad pre realizáciu a výrobu
expozície a propagačných materiálov a pre ďalšie výberové konania. 
 
Pozn. Dobrovoľné zverejnenie zákazky (podlimitná zákazka - predpokladaná hodnota zákazky je 35.000 EUR bez DPH)

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.08.2013
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