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 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 

pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Gemersko – malohontské múzeum 

Nám. M. Tompu č. 5 

979 01 Rimavská Sobota  

  

2. Názov predmetu zákazky:  

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu 

a reinštaláciu stálej vlastivednej expozície GMM“ 

 

3. Druh zákazky: služba  

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  

Kód CPV: 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  Gemersko-malohontské múzeum,  Nám. M. Tompu 

5, 979 01 Rimavská Sobota 

 

6. Termín dodania predmetu zákazky:  termín odovzdania vypracovanej projektovej 

dokumentácie je do 16. decembra 2019. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:       29 166,67 € 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:      35 000,00 € 

 

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi:  

PhDr. Alexander Botoš, 047/ 56 32 741, botos@gmmuzeum.sk 

 

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stavená podľa § 3 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

- uchádzačom navrhovaná ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v EUR, 

- ak uchádzač: 

a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú 

(zmluvnú) cenu uvedie v zložení: 

-navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

-sadzba DPH a výška DPH, 

-navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH, upozorní. 

- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 

http://www./
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10. Stručný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

 

Predmetom výzvy na predloženie cenovej ponuky je vypracovanie projektovej 

dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu a reinštaláciu stálej vlastivednej expozície 

Gemersko – malohontského múzea (ďalej len GMM).   

Stála vlastivedná expozícia je situovaná na Nám. M. Tompu č. 5. na I. nadzemnom 

podlaží v historickej budove delostreleckých kasárni z roku 1850, NKP, č. ÚZPF 201, č. KN – 

C 639/1. 

Reinštalácia expozície múzea je predpokladaná v 11 samostatných  výstavných 

priestoroch, oddelených od seba murovanými tehlovo-kamennými priečkami o celkovej ploche 

904,6 m². Súčasťou expozície bude aj samostatná multifukčná  miestnosť, ktorá nebude slúžiť 

primárne na výstavné účely, predpokladáme, že v nej budú prebiehať aktivity spojené 

s múzejnou prezentáciou a pedagogikou  o celkovej ploche   24,4 m².  Celková plocha 

výstavných priestorov je 929 m².  

V 11 miestnostiach budú situované nasledovné výstavné celky: 

1. Miestnosť 1 – Chodba – Celok Rómovia a rómska kultúra v Gemeri – Malohonte 

2. Miestnosti 2 – 3 – Celok Príroda v Gemeri – Malohonte (geológia, paleontológia, 

fauna, flóra) 

3. Miestnosti 4  a polovica miestnosti 5 – Celok archeológia - Praveké, stredoveké 

a novoveké osídlenie  Gemera – Malohontu 

4. Miestnosti 5  (polovica) – 6 – 7 – Celok história – Gemer – Malohont od 16. 

storočia až do roku 1945 

5. Miestnosti 8 – 9 – Celok etnológia – Tradičná ľudová kultúra v Gemeri – 

Malohonte  

6. Miestnosti 10 – 11 – Celok história umenia a galéria (obrazáreň) 

7. Miestnosť 12 – multifunkčná miestnosť pre múzejnú pedagogiku 

 

 

11.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériá na posudzovanie cenovej ponuky, spolu: 100 bodov 

1. nápaditosť, jedinečnosť a originalita predloženého ideového konceptu (resp.  

architektonickej štúdie)  rekonštrukcie stálej vlastivednej expozície a predloženej 

vizualizácie s dôrazom na využitie interaktívnych výstavných p rozpätie bodov: 0-70 

bodov 

2. Výška predloženej sumy na vypracovanie projektovej dokumentácie  

rozpätie bodov: 0-30 bodov 

 

12. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia: 

Doklad o oprávnení poskytovať danú službu (napr. fotokópia aktuálneho výpisu zo 

živnostenského registra, výpisu z obchodného registra, resp. iný relevantný doklad) – 

predložením dokladu uchádzač spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia 

uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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13. Podmienky predkladania cenovej ponuky:  

 

a) Cenovú ponuku  môžu predložiť jednotlivci alebo  kolektív autorov, fyzických alebo 

právnických osôb 

b) Cenové ponuky musia byť vypracované v slovenskom alebo českom jazyku. 

c) Cenovú ponuku  je nevyhnutné doručiť odo dňa vyhlásenia výberového konania,         

do 4. októbra  2019, doručením na sekretariát Gemersko – malohontského múzea, 

Nám. M. Tompu č. 5, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s označením 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu 

a reinštaláciu stálej vlastivednej expozície GMM“ 

d) Súťažné návrhy budú vyhodnotené odbornou porotou, v nasledovnom zložení:  

PhDr. Oľga Bodorová – riaditeľka múzea 

RNDr. Ján Aláč – Vedúci oddelenia dokumentácie a správy zbierok 

PhDr. Alexander Botoš – Vedúci vedecko – odborného oddelenia, archeológ 

RNDr. Monika Gálffyová – biológ 

Mgr. Ľudmila Pulišová – etnológ 

PhDr. Eva Kerényi, PhD. – historička 

Ing. Marcela Botošová – ekonómka  

             

f)  Náhrady za vypracovanie cenových ponúk sa neposkytujú. Všetky výdavky spojené s 

vypracovaním cenovej ponuky a jej doručením obstarávateľovi znášajú uchádzači 

g)  S uchádzačom, ktorého cenová ponuka bude vyhodnotená odbornou porotou na 1. 

mieste ako víťazná, obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo na  zhotovenie   projektovej 

dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu a reinštaláciu stálej vlastivednej expozície 

GMM v maximálnej sume 35 000,- EUR s DPH.     

h) Projektová dokumentácia musí obsahovať nasledovné výkresy a projekty:  

• Sprievodná správa  

• Ideový koncept rekonštrukcie stálej vlastivednej expozície GMM 

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukcie elektroinštalácie 

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu osvetlenia vo výstavných priestoroch 

(osvetlenie výstavných prvkov a individuálne osvetlenie zbierkových 

predmetov) 

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu elektronického  zabezpečovacieho 

systému  

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu elektronického protipožiarneho systému  

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu elektronického monitorovacieho 

(kamerového) systému  

• Projekt (výkres) riešiaci vzduchotechniku 

• Projekt (výkres) riešiaci inštaláciu a osadenie výstavných prvkov (vitríny, 

figuríny, diorámy), s dôrazom na interaktívne výstavné prvky (projekcie, 

hologramy, zvukové efekty, vizualizácie, viacjazyčný audiosprievodcovia, 

využitie virtuálnej reality a QR kódov) členený osobite podľa jednotlivých 

výstavných celkov, vychádzajúci zo scenárov k jednotlivým výstavným celkom. 

http://www./
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Vzhľadom na rozsiahlosť zbierkových fondov múzea je potrebné časť tohto 

kultúrneho dedičstva prezentovať vo virtuálnej forme.   

• Vizualizácie výstavných celkov 

• Výkaz – výmer (rozpočet) k jednotlivým výstavným celkom 

 

14. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

• cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, 

• doklady podľa bodu č. 12 tejto výzvy, 

• Architektonickú štúdiu alebo ideový koncept rekonštrukcie Stálej vlastivednej expozície 

GMM, 

• Vizualizáciu minimálne dvoch výstavných celkov s vyobrazením navrhovaných 

výstavných prvkov,  

• Všetky výstupy musia byť odovzdané v tlačenej farebnej forme, ako aj v elektronickom 

formáte (pdf) na CD nosiči,   

 

15. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom 

Uchádzačom bude zaslané oznámenie o vyhodnotení ponúk v termíne do 9. 10. 2019. 

 

16. Ďalšie (doplňujúce) informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásila VO, 

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je 

suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý 

postup zadávania zákazky zrušený. 

 

 

17. Prílohy 

a) Pôdorys 1. nadzemného podlažia historickej budovy GMM v elektronickej podobe 

b) Scenáre k jednotlivým výstavným celkom v elektronickej podobe 

c) Charakteristika riešeného priestoru - súčasnej stálej vlastivednej  expozície GMM 

v elektronickej podobe 

 

 
 

V Rimavskej Sobote, dňa 18. septembra 2019 

 

                                                                                                      PhDr. Oľga Bodorová 

                                                                                                          riaditeľka múzea 
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