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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 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 

Nám. M. Tompu č. 14/5 

979 01 Rimavská Sobota  

  

2. Názov predmetu zákazky:  

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu hlavného vstupu do 

Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra“ 

 

3. Druh zákazky: služba  

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  

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

       71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby 

 

5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

 

Predmetom výzvy na predloženie cenovej ponuky je vypracovanie projektovej 

dokumentácie na revitalizáciu hlavného vstupu do Gemersko-malohontského (ďalej len GMM) 

a zriadenie návštevníckeho centra.   

GMM je situované na Nám. M. Tompu č. 14/5. Predmetom zákazky je revitalizácia 

hlavného vstupu a zriadenie návštevníckeho centra v pravom krídle na I. nadzemnom podlaží 

v historickej budove delostreleckých kasární z roku 1850, NKP č. ÚZPF 201, č. KN – C 639/1. 

Hlavný vstup vpravo do priestorov GMM v súčasnosti tvorí masívna železná mreža so 

zabudovanou železnou mrežovou bránou. Toto riešenie je v súčasnosti zastarané a neestetické, 

(vstup do múzea je v súčasnosti „visitor unfriendly“). Z tohto dôvodu je revitalizácia hlavného 

vstupu nevyhnutná, predpokladáme otvorený koncept vstupu.  

Zároveň je nevyhnutné vybudovanie plnohodnotného návštevníckeho centra, pre 

poskytovanie informácií a služieb. V súčasnosti takýto priestor v múzeu absentuje, návštevníci 

si vstupenku kupujú cez okienko stojac na schodoch. Projektová dokumentácia predpokladá 

zriadenie návštevníckeho centra,  kde by si návštevník mohol v príjemnom a útulnom prostredí 

zakúpiť vstupenku, prehliadnuť ponuku propagačného materiálu a literatúry na predaj. Zároveň 

pokladníčka múzea získa úplný prehľad  o pohybe návštevníkov na prízemí múzea.  

Návštevnícke centrum predpokladáme zriadiť v pravom krídle  na I. nadzemnom 

podlaží, pred vstupom do výstavných priestorov. 

Súčasťou je likvidácia dreveného obloženia (z červeného smreka), ktoré lemuje 

prízemie vpravo, vstupný priestor pred výstavnými sálami, ako aj schodisko na prvé poschodie. 
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Súčasťou revitalizácie vstupu bude aj vysprávka  muriva a osadenie madiel pozdĺž schodiska. 

Realizácia novej dlažby pred súčasnou pokladňou  múzea a na schodisku na poschodie. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 

Maximálna cena zákazky (Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu 

hlavného vstupu do Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra) 

je 7 000,- EUR s DPH.  

 

7. Podmienky predkladania cenovej ponuky  
a) Cenovú ponuku  môžu predložiť jednotlivci alebo  kolektív autorov, fyzických alebo 

právnických osôb. 

b) 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. 

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

d) Cenová ponuka  musí obsahovať: 

Architektonickú štúdiu alebo ideový koncept revitalizácie hlavného vstupu do 

Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra 

Vizualizáciu hlavného vstupu a návštevníckeho centra s vyobrazením navrhovaných 

interiérových  prvkov  

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

formáte (pdf) na CD nosiči.   

 

e) Cenovú ponuku  je nevyhnutné doručiť odo dňa vyhlásenia výberového konania            

do 30. júna  2021 na sekretariát Gemersko – malohontského múzea, Nám. M. Tompu          

č. 14/5, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke. Označenie slovom: „zákazka 

s nízkou hodnotou „NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom: „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie na revitalizáciu hlavného vstupu do Gemersko-malohontského 

múzea a zriadenie návštevníckeho centra“. 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného 

obstarávateľa. V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie 

o jej prevzatí. 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátané neotvorené.  

 

Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v Gemersko-malohontskom 

múzeu v Rimavskej Sobote  dňa 2.7.2021 o 10.00 hod. 

Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom 

a úspešným uchádzačom. 

 

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

Mgr. Peter Černek, vedúci Oddelenia kultúry BBSK  
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PhDr. Oľga Bodorová – riaditeľka múzea 

RNDr. Ján Aláč – Vedúci oddelenia dokumentácie a správy zbierok 

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

Mgr. Angelika Kolár – historička umenia 

 

       g)  Kritériá na posudzovanie cenovej ponuky, spolu: 100 bodov 

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

            architektonickej štúdie)  na revitalizáciu hlavného vstupu do Gemersko-malohontského 

            múzea a na zriadenie návštevníckeho centra            rozpätie bodov: 0-70 bodov 

            2. Výška predloženej sumy na vypracovanie projektovej dokumentácie  

            rozpätie bodov: 0-30 bodov 

 

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

vypracovaním cenovej ponuky a jej doručením obstarávateľovi znášajú uchádzači 

 

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

mieste ako víťazná, obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo na  „Vypracovanie   

projektovej dokumentácie na revitalizáciu hlavného vstupu do Gemersko-

malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra“ v maximálnej sume 7 000,- 

EUR s DPH.     

 

j) Projektová dokumentácia musí obsahovať nasledovné výkresy a projekty:  

 Sprievodná správa  

 Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu elektroinštalácie 

 Projekt (výkres) riešiaci vykurovanie a rozvody vody 

 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 konkrétne rozmery, spôsob ukotvenia a pod. 

revitalizácie hlavného vstupu GMM  

 Projekt (výkres) riešiaci konkrétne rozmery, inštaláciu a osadenie interiérových  

prvkov (vitríny, skrinky, pult) návštevníckeho centra 

 Výkaz – výmer (rozpočet)  

 

k)  Odporúča sa obhliadka aktuálneho stavu priestorov pred predložením cenovej ponuky. 

 

l) Ďalšie prípadné vysvetlenia k výzve na predloženie cenových ponúk získate na adrese: 

      Gemersko – malohontské múzeum, Nám. M. Tompu č. 14/5, 979 01 Rimavská Sobota, 

PhDr. Oľga Bodorová, tel. +421 475632741, +421 904 614 139,  

email: director@gmmuzeum.sk,             

PhDr. Alexander Botoš, tel. +421 475632741,  +421 911 239 234,  

email: botos@gmmuzeum.sk,  
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m)  Termín odovzdania vypracovanej projektovej dokumentácie je do 31. augusta 2021. 

 

8. Prílohy k predkladaniu cenových ponúk 

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

pravé krídlo, 

b) Fotodokumentácia aktuálneho stavu. 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 17. mája 2021 

 

 

                                                                                                      PhDr. Oľga Bodorová 

                                                                                                          riaditeľka múzea 
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