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1. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

1.1. Krajské múzeum v Prešove ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje
ku dňu 22.02.2022, podľa § 119 – 125 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), vyhlášky č.
157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a v súlade so Súťažným
poriadkom Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016
(ďalej len „SP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov, verejnú anonymnú architektonickú
projektovú súťaž návrhov „MODERNIZÁCIA KRAJSKÉHO
MÚZEA V PREŠOVE“.
1.2. Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení
Krajským múzeom v Prešove ako vyhlasovateľom súťaže boli
prerokované a s pripomienkami odsúhlasené porotou na
úvodnom zasadnutí poroty, konanom dňa 29.11.2022. Po ich
dopracovaní a zapracovaní pripomienok poroty boli
dorokované porotou „Per rollam“ dňa 14.02.2022 a
predložené na overenie Slovenskej komore architektov.
Slovenská komora architektov overila súťaž dňa 17.02.2022
overovacím protokolom č. KA 163/2022
1.3. Vyhlásenie súťaže bude zverejnené vo Vestníku verejného
obstarávania, v systéme ERANET na adrese súťaže:

https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/222
na internetových stránkach SKA www.komarch.sk,
na internetovej stránke http://www.archinfo.sk a
na internetovej stránke vyhlasovateľa - https://tripolitana.sk
v časti ”projekty”.

Prílohy súťažných podmienok:
B
C
D
E
F

- Súťažné zadanie
- Overovacia štúdia
- Dokument prikladaný k návrhu (obsahuje 3 oddiely)
- Súťažné pomôcky
- Kópia overovacieho protokolu SKA

2. VEREJNÝ
OBSTARÁVATEĽ –
VYHLASOVATEĽ
SÚŤAŽE A JEHO
IDENTIFIKÁCIA

2.1. Verejný obstarávateľ v zmysle §7, ods. 1) písm. d) ZVO:
Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

PhDr. Ľuboš Olejník, PhD., riaditeľ
Štátna pokladnica
SK95 8180 0000 0070 0051 9023
37 781 278
2021 481 825

2.2. Spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Tomáš Sobota
Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica, tel: +421 905 596 209
2.3. Sekretár súťaže:
Ing. arch. Tomáš Sobota
Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica, tel: +421 905 596 209
2.4. Overovatelia súťažných návrhov
Ing. Viktoria Lukacekova , – úsek VO PSK
JUDr. Marián Prievozník, PhD. – úsek VO PSK
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3. ÚČEL A CIELE SÚŤAŽE

3.1. Účelom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov
„MODERNIZÁCIA KRAJSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE“ je
nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie
rieši požiadavky zadania, ktoré sú uvedené v nasledujúcich
kapitolách týchto súťažných podmienok.
3.2. Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa kompletnej
projektovej dokumentácie modernizácie areálu Krajského
múzea v Prešove. Táto požiadavka vyplýva z potreby
modernizácie areálu cez kreatívne architektonické riešenie
daného priestoru, ktorý by sa tak stal atraktívnym miestom pre
návštevníkov múzea s prienikom do verejných priestorov.
3.3. Cieľom tejto architektonickej súťaže návrhov je aj výber
optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia objektu - výber
víťaza, ktorého návrh bude predmetom rokovacieho konania,
podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona o verejnom obstarávaní t.j.
k obstaraniu projektovej dokumentácie „MODERNIZÁCIA
KRAJSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE“ pre stavebné povolenie
a projektu pre realizáciu stavby, vrátane inžinierskych činností
(pre vydanie stavebného povolenia a projektu pre realizáciu
stavby) a autorského dozoru pri realizácií stavby (ďalej len
„autorský dozor“) v súlade s Autorským zákonom č.185/2015
Z. z. a na základe priameho rokovania o podpísaní zmluvy o
dielo s vyhlasovateľom súťaže.

4. DRUH SÚŤAŽE
A PREDPOKLADANÁ
HODNOTA ZÁKAZKY

4.1. Podľa predmetu:
4.2. Podľa účelu:
4.3. Podľa okruhu účastníkov:
4.4. Podľa počtu súťažných kôl:
4.5. Podľa predpokladanej
hodnoty zákazky:

architektonická
projektová s udelením cien
verejná anonymná,
jednoetapová
nadlimitná

4.6. Stanovenie predpokladanej hodnoty pri súťaži návrhov
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa § 120 ods. 3)
a 4) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov činí:
Σ 314 000,00 €
a pozostáva z:
- ceny a odmeny udelené v súťaži
30 000,00 €
Predpokladaná hodnota nasledujúcej zákazky:
284 000,00 €
- DUR, DSP, DRP, AD (výstavná hala, novostavba, exteriér)

Tip: Stanovenie PHZ – pozri
odhad nákladov medzi súťažnými
pomôckami (E2).

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
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Vyhlasovateľ je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1) písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní a zákazka je v zmysle
finančného limitu uvedeného v § 1 písm. b) Vyhlášky č
153/2016 Z.z. ÚVO klasifikovaná ako nadlimitná. PHZ bola
stanovená na základe Predpokladanej ceny novostavby a
prestavby, čo činí
3 800 000 €.
Ceny boli stanovené podľa „Sadzobník pre navrhovanie ponukových
cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2021-2022“ a
sú uvedené bez DPH. Východiskom bol odhad nákladov, ktorý je
súťažnou pomôckou E2.
5.1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby, ktoré spĺňajú
podmienky účasti
podľa týchto súťažných podmienok.
Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na
výkon činnosti autorizovaného architekta podľa §4 a §5, ods.
1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo
podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla,
mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. V prípade
predloženia súťažného návrhu skupinou fyzických alebo
právnických osôb, postačuje preukázanie splnenia tejto
podmienky jednou osobou.
Uvedenú skutočnosť účastník potvrdzuje vyplnením „Dokumentu“,
ktorý je prílohou návrhu pri jeho podaní - Príloha „D“ súťažných
podmienok.

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

5.2. Účastník úkonom podania súťažného návrhu do súťaže čestne
vyhlasuje, že:
- súhlasí s týmito súťažnými podmienkami v celom rozsahu,
- všetky predložené údaje sú pravdivé, nepozmenené a úplné,
- nie je osobou vylúčenou v zmysle odstavca 5.4 týchto súťažných
podmienok,
- udeľuje písomný súhlas k tomu, že osobné údaje uvedené v
dokladoch, v dokumentoch a vo vyhláseniach, ktoré poskytuje v
súvislosti s touto súťažou návrhov môže vyhlasovateľ
spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným
zákonom o ochrane osobných údajov,
- udeľuje súhlas k tomu, aby jeho súťažný návrh bol uverejnený na
webových stránkach vyhlasovateľa a na ďalších elektronických
médiách podľa uváženia vyhlasovateľa v rozsahu informácií
uvedených v jeho elektronicky podanom súťažnom návrhu, ktorý
je určený na zverejnenie,
- v prípade osobných údajov uvedených v súťažnom návrhu predloží
vyhlasovateľovi, ak to prichádza do úvahy, písomný súhlas
dotknutých osôb s ich zverejnením, resp. pokiaľ tento súhlas
nezískame, bude našou snahou poskytnúť vyhlasovateľovi
súčinnosť,
- je si vedomý právnych následkov zverejnenia informácií a údajov
podľa osobitných predpisov zverejnených nedodržaním
povinností, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.
5.3. Na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ
vyzve víťaza súťaže na priame rokovacie podľa § 81 písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní a na toto rokovanie musí
vyzvaný účastník súťaže predložiť doklady týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods.1).
5.4. Účastníkom v súťaži návrhov nesmie byť ten, kto:
- vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia
predložených návrhov;
- je členom poroty, náhradníkom člena poroty, sekretárom súťaže,
overovateľom súťažných návrhov alebo odborným znalcom
prizvaným porotou;
- overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru architektov;
- je zamestnancom vyhlasovateľa;
- j e b l í z k o u o s o b o u , s p o l o č n í k o m , štatutárnym orgánom,
zamestnancom alebo zamestnávateľom osôb vylúčených z
účasti v súťaži návrhov v zmysle predošlých odrážok.

6. JAZYK A KOMUNIKÁCIA V
SÚŤAŽI

6.1. Rokovacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. Všetky súťažné
dokumenty, t.j. súťažné podmienky, podklady a dokumentácia o
priebehu súťaže je a bude vyhotovovaná v tomto jazyku. V
tomto jazyku prebieha aj dorozumievanie a vysvetľovanie a
informácie medzi vyhlasovateľom a účastníkmi. Celý súťažný
návrh a tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť
vyhotovené v slovenskom jazyku.
6.2. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, musí predložiť súťažný návrh a
požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok
účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne doložené
prekladom do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v
slovenskom jazyku.
6.3. Doklady a dokumenty preložené do slovenského jazyka nemusia
byť úradné overené.
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6.4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a účastníkmi sa
uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickým
spôsobom prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a
účastníkmi a zabezpečí trvalé zachytenie obsahu.
6.5. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a účastníkom sa
bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronických
prostriedkov podľa § 20 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia účastníka alebo a
predmet zákazky. Vyhlasovateľ obstaráva v elektronickom
systéme ERANET. Táto súťaž návrhov vrátane všetkých
dokumentov bude zverejnená na adrese:
https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/222
6.6. Na bezproblémové používanie systému ERANET je nutné
používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov a
dodržiavať postupy, uvedené v príručke používateľa, dostupnej
na adrese
https://posta.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf
6.7. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej
spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej obsah a podanej
elektronickými prostriedkami. je rozhodujúca informácia podaná
elektronickými prostriedkami.
6.9. Súťažné návrhy v častiach podľa článku 10 predkladajú súťažiaci
v systéme ERANET na adrese súťaže návrhov:
https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/222

7. POŽIADAVKY NA NÁVRH

Podrobné vymedzenie
požiadaviek na návrh je
uvedené v súťažnom
zadaní

B
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Vymedzenie riešeného územia
7.1. Riešené územie sa nachádza v historickom centre mesta
Prešov, v pamiatkovej rezervácii mesta Prešov. Hlavný
vstup do múzea sa nachádza oproti presbytériu
konkatedrály Sv. Mikuláša
7.2. Riešené územie je vymedzené z juhozápadu ulicou Hlavná,
zo severovýchodu ulicou Slovenská, zo severozápadu a
juhovýchodu susednými nehnuteľnosťami.
7.3. Riešené územie zahŕňa parcely vo vlastníctve PSK vedené na LV
č. 959 v správe Krajského múzea v Prešove C-KN 454/1-4,
455, 456/1-5 o celkovej výmere 4.241 m2.
7.4. V riešenom území sa nachádzajú dve trafostanice, z ktorých je
funkčná iba jedna.
7.5. Celé riešené územie vrátane parciel i na nich stojacich stavieb (s
výnimkou trafostaníc) je vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja v správe Krajského múzea v Prešove.

8. LEHOTY SÚŤAŽE
29.11.2021 o 10:00 hod
22.02.2022

8.2. Vyhlásenie súťaže

16.05.2022

8.3. Odporúčaný termín pre podanie žiadostí o vysvetlenie

24.05.2022 do 15:00 hod

8.4. Lehota na odovzdanie súťažných návrhov a dokumentov
elektronicky

27.05.2022

8.5. Overovanie súťažných návrhov v Krajskom múzeu v Prešove

30.05.2022

8.6. Hodnotiace zasadnutie poroty: (v Krajskom múzeu v Prešove
prezenčne, s možnosťou účasti porotcov dištančne)

do 7 dní od
vyhodnotenia súťaže

8.7. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže

do 30 dní od
vyhlásenia výsledkov súťaže

8.8. Lehota na vyplatenie cien a odmien

do 60 dní od
vyhlásenia výsledkov súťaže

8.9. Výstava súťažných návrhov

9. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
A SÚŤAŽNÉ
POMÔCKY
Zoznam súťažných pomôcok:
B – Súťažné zadanie
C – Overovacia štúdia
D – Dokumenty
E1 – Vzor súťažných panelov
(PDF, DWG)
E2 – odhad nákladov (XLS, PDF)
E3 – Mapa (DWG)
E4 - Stanoviská KPÚ v PO (PDF)
E5 – Archeologický výskum územia
E6 – Architektonicko-historický
Výskum objektov
E7 – Projektová dokumentácia
„komplexná obnova
historických domov“, AXA
projekt, 2019
E8 – Energetický audit objektov (P.
Tauš, 2021)
E9 – Prieskum a posúdenie zavĺhania
objektov (M. Pichová, 2018)
E10 – Fotodokumentácia
E11 – Výstavná hala (PDF, PLN,
DWG) – hasičská expozícia
E12 - Organizačná štruktúra
Krajského múzea v Prešove
E13 – Libretto Hasičskej expozície
E14 – Bilancie.doc
E15 – výpočet počtu parkovacích
stojísk
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8.1. Úvodné zasadnutie poroty (v Krajskom múzeu v Prešove
prezenčne, s možnosťou účasti porotcov dištančne)

9.1. Súťažné podmienky budú pred vyhlásením súťaže zaslané do
Vestníka verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, zverejnené budú
dňom vyhlásenia súťaže v profile súťaže návrhov na stránke:
https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/222
Po vyhlásení súťaže budú zverejnené aj na internetových stránkach
SKA
www.komarch.sk, n a i n t e r n e t o v e j s t r á n k e
www.archinfo.sk, na internetovej stránke vyhlasovateľa
www.tripolitana.sk.
9.2. Súťažné pomôcky obsahujú:
<<<<< Zoznam

9.3. Účastníci môžu požiadať o vysvetlenie obsahu súťažných
podmienok a súťažných pomôcok žiadosťou o vysvetlenie
prostredníctvom funkcionality ERANET v súlade s článkom 6.
Odpovede budú vybavované do piatich pracovných dní od
doručenia vyhlasovateľovi a budú uverejnené na adrese
súťaže návrhov v samostatnom, stále aktuálnom súbore PDF.
9.4. Vyhlasovateľ odporúca navštevu lokality. Vyhlasovateľ
organizuje obhliadky budov a arealu v termínoch:
21.03.2022 so začiatkom o 10:00 hod
04.04.2022 so začiatkom o 10:00 hod
Vo veci obhliadky sa je možné informovať u vyhlasovateľa na
www.tripolitana.sk

10. ROZSAH SÚŤAŽNÉHO
NÁVRHU

10.1. Podanie účastníka musí obsahovať:
Návrh samotný, ktorý pozostáva z grafickej časti a prílohu
návrhu, ktorú tvorí vyplnený „D-Dokument“:
10.2. Návrh samotný – pre anonymné hodnotenie porotou:
bude mať tieto výkresy - panely s nasledujúcim obsahom:
1. panel
Celková situácia celého riešeného územia – vyznačenie širších
a urbanistických väzieb (M 1:250)
Vyznačenie funkčného usporiadania vymedzeného územia a nutnej
dopravnej obsluhy v nadväznosti na priľahlé územie
Návrh komplexného riešenia územia – funkčné a hmotovo-priestorové
riešenie, zásady pešieho pohybu, dopravnej obsluhy,
parkovania – v zmysle požiadaviek na riešenie v súťažnom
návrhu
Textová anotácia – sprievodný text v rozsahu max. 3 normostrany (3 x
1800 znakov vrát. medzier) musí mať popísané filozofickokoncepčné východiská návrhu. Návrh koncepcie dopravnej
obsluhy a parkovania a odstavovania vozidiel
zamestnancov. Požaduje sa uvedenie základného stavebnotechnického riešenia stavieb a základných požiadaviek na
technické vybavenie a na možnosti využívania ekologických
zdrojov energií. Prílohou sprievodnej správy, mimo určeného
rozsahu, môžu byť skice a schémy vysvetľujúce filozofiu
navrhovaného riešenia.
Voľná prezentácia návrhu
2. panel
Pôdorysy objektu M 1: 200
3.panel
Pohľady M 1: 200
Charakteristické rezy M 1: 200
Voľná prezentácia návrhu - prezentácia návrhu budovy podľa úvahy
súťažiaceho (napr. perspektívy podľa úvahy súťažiaceho,
hmotovo-priestorové riešenie dokladovať axonometriou
alebo 3D modelom)
Stanovený počet troch panelov musí byť dodržaný!
Textová anotácia musí byť umiestnená na paneli č. 1.
Bilančná tabuľka – v zmysle predlohy podľa súťažnej pomôcky E14
vložená na niektorom z panelov – umiestnenie si určí
súťažiaci.

10.3. Prílohu „Dokument“ preukazujúci oprávnenie účastníka na
účasť v súťaži, ktorý obsahuje:
Oddiel 1 - Identifikácia účastníka
Oddiel 2 – Identifikácia autorov návrhu
Oddiel 3 - Sprievodný list súťažného návrhu
Príloha „Dokument“ slúži pre overenie návrhu overovateľom, nebude
hodnotený porotou.
10.4. Do súťaže bude podaný súťažný návrh v jednom variantnom
riešení, variantné riešenia je prípustné podať jedine ako ďalšie
samostatné návrhy.
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11. SPÔSOB SPRACOVANIA
A OZNAČENIA
NÁVRHU

11.1. V pravom hornom rohu každého panelu bude nakreslený rámček
prázdneho štvorca veľkosti 3 x 3 cm pre označenie súťažného
návrhu v procese anonymného posudzovania.
11.2. Súťažný návrh vo vyhotovení a v rozsahu čl. 10. musí byť
doručený najneskôr v lehote podľa odseku 8.4 elektronicky
pomocou systému ERANET na stránku súťaže:

https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/222
11.3. Doručené musia byť štyri samostatné PDF súbory nazvané
„Panel_1.pdf“, Panel_2.pdf“, „Panel_3.pdf“,a „D-Dokument.pdf“.
11.4. Žiadny nahratý súbor PDF nesmie obsahovať žiadnu značku, ani
podpis autora v záhlaví, ani žiadny iný dátový znak, ktorý by
mohol porušiť anonymitu podania návrhu.
11.5. Tlač návrhov podaných v súťaži na pevnú podložku (kapa dosku)
zariadi vyhlasovateľ.

12. POROTA SÚŤAŽE

12.1. Porota má týchto riadnych členov:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch.
Radko Květ, AA ČKA, predseda poroty
2. Doc. Ing. arch.
Václav Kohlmayer, PhD. AA SKA
3. Mgr. art.
Vít Halada, ArtD., AA SKA
4. Ing. arch.
Martin Pavelek, AA SKA
Závislí na vyhlasovateľovi:
5. PhDr.
Ľuboš Olejník, PhD., riaditeľ múzea
Riadneho člena poroty závislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť
osoba spomedzi náhradníkov závislých i nezávislých na
vyhlasovateľovi, a to podľa poradia. Riadneho člena poroty
nezávislého na vyhlasovateľovi, môže nahradiť len osoba spomedzi
náhradníkov nezávislých na vyhlasovateľovi a to podľa poradia.
12.2. Nahradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch.
Vladimír Ligus, AA SKA
2. Mgr. art.
Tomáš Haviar, AA SKA
Závislí na vyhlasovateľovi:
3. Mgr.
Emília Antolíková,
vedúca Odboru kultúry Úradu PSK
Náhradníci sa budú môcť zúčastňovať s poradným hlasom celého
priebehu hodnotenia. Ak je neprítomný „riadny“ člen poroty, stáva sa
náhradník „riadnym“ členom poroty.
12.3. Experti poroty:
Ing.

Ľubor Suchý, KPÚ Prešov

Porota si v prípade potreby vyhradzuje právo prizvať k hodnoteniu
súťažných návrhov ďalších expertov na špecifiká riešeného územia a
predmetu súťaže. Prizvaný expert má poradný hlas a nesmie sa
zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov. Expert má právo požiadať
o záznam svojho názoru na súťažné návrhy a na výsledok
hodnotenia..

9 / 12

12.4. Rokovania poroty sa zúčastňujú všetci riadni členovia poroty,
náhradníci a experti. Porota je schopná uznášať sa, ak sú
prítomní členovia poroty najmenej v počte riadnych členov,
teda päť.

Porota prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov
členov poroty s právom hlasovať. Člen poroty má právo do
zápisnice uviesť svoj názor o priebehu rokovania poroty a
hlasovaní.
12.5. Porota hodnotí návrhy pri prísnom zachovaní ich anonymity a
podľa kritérií určených v súťažných podmienkach.
V prípade nedohody sa rozhoduje hlasovaním. Anonymita
musí byť zachovaná až do rozhodnutia o poradí návrhov.
Zápisnicu o zasadnutí poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí
návrhov a o rozdelení cien, podpíšu všetci členovia poroty.
Kópia zápisnice sa doručí vyhlasovateľovi a všetkým
účastníkom v súťaži.
12.6. Účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené
záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného
obstarávateľa má právo podať žiadosť o nápravu podľa §164 a
nasl. zákona o verejnom obstarávaní alebo námietku podľa
§170 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

13. POMOCNÉ ORGÁNY POROTY

Pomocnými organmi poroty sú:
Sekretar súťaže: Ing. arch. Tomaš Sobota
Komenského 11, 974 01 Banská Bystrica, tel: +421 905 596 209
Overovatelia súťažných návrhov:
Ing. Viktoria Lukáčeková – úsek VO PSK
JUDr. Marián Prievozník, PhD.

14. HODNOTIACE KRITÉRIÁ

14.1. Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú
hodnotené podľa kritéria, ktoré má váhu 100%:
Komplexná kvalita architektonického návrhu vo vzťahu k zadaniu

14.2. Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov je anonymné. Každý
člen poroty hodnotí každý hodnotený súťažný návrh podľa
uvedeného kritéria samostatne. Na základe týchto hodnotení
bude zostavené konečné poradie návrhov.
Výsledné poradie umiestnenia súťažných návrhov musí byť
potvrdené výsledkom hlasovania členov poroty.
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15. CENY A ODMENY

15.1. V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny:
1. cena:
2. cena:
3. cena:

12.000,- €
8.000,- €
5.000,- €

Na základe výsledkov súťaže a kvality predložených
súťažných návrhov porota môže výšku udelených cien upraviť, avšak
celková suma určená na ceny je neprekročiteľná.
Porota môže pre odmeny použiť ešte sumu maximálne do 5000,- €.
15.2. O výške a počte odmien na základe kvality súťažných návrhov
rozhodne porota. Celková suma určená na ceny a odmeny vo výške
30.000,- € je neprekročiteľná, zároveň podľa výsledkov hodnotenia
nemusí byť celá vyčerpaná a tiež nemusia byť udelené žiadne
odmeny.
15.3. Po nadobudnutí právoplatnosti výsledku súťaže v lehote podľa
súťažných podmienok vyplatí vyhlasovateľ oceneným účastníkom
ceny znížené o daň z príjmu, ktorý zrazil podľa § 43 ods. 3 písm. d)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a to po uplatnení
oslobodenia od dane podľa §9, ods. 2 písm. m) zákona v rozsahu
350,- €. Pri vyplatení cien a odmien nie je smerodajné kto je autorom
diela, vždy sa vypláca účastníkovi súťaže.
Príjem účastníka z vyplatenej ceny alebo odmeny nepodlieha DPH
(daň z pridanej hodnoty) a to ani ak je jeho príjemca registrovaný pre
DPH.

16. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
SÚŤAŽE A VÝSTAVA NÁVRHOV

16.1. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže všetkým účastníkom
elektronicky prostredníctvom systému obstarávania ERANET.
Výsledky súťaže budú uverejnené rovnakým spôsobom ako
vyhlásenie súťaže, teda vo Vestníku verejného obstarávania, na
internetových stránkach SKA www.komarch.sk , na internetovej
stránke www.archinfo.sk a na internetovej stránke vyhlasovateľa
http://www.tripolitana.sk .
16.2. Po skončení súťaže vyhlasovateľ usporiada výstavu. Miesto a
dátum konania vernisáže bude oznámené všetkým súťažiacim
elektronicky na adrese súťaže.
16.3. Závery súťaže sú záväzné pre vyhlasovateľa. V prípade, že sa v
zápisnici z rokovania poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v
menách a pod., je možné podať žiadosť o opravu sekretárovi
súťaže do 5-ich dní od doručenia oznámenia o výsledkoch
súťaže.
16.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž len zo závažných
dôvodov. V prípade zrušenia súťaže, vyhlasovateľ v závislosti od
dátumu zrušenia súťaže k termínu jej ukončenia primerane
odškodní účastníkov súťaže.
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17.. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Na základe rozhodnutia o poradí a prípadného odporúčania
poroty vyhlasovateľ vyzve účastníka, ktorého návrh je víťazný, k
priamemu rokovaciemu konaniu. Predpokladom podpísania
zmluvy o dielo je výsledok priameho rokovacieho konania podľa
§ 81 písm. h) a § 116 ods.1), písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní (ZVO) a splnenie zákonných podmienok
potrebných pre poskytnutie služby, ktorou je spracovanie
projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné
povolenie a projektu pre realizáciu stavby, vrátane autorského
dozoru navrhnutej stavby MODERNIZÁCIA KRAJSKÉHO
MÚZEA V PREŠOVE a autorského dozoru pri realizácii stavby v
súlade s Autorským zákonom. č.185/2015 Z.z.
17.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo so
žiadnym zo súťažiacich.
17.3. V prípade, že sa preukáže, že návrh nespĺňa podmienky účasti v
súťaži, bude zo súťaže vylúčený v ktorejkoľvek fáze priebehu
hodnotenia. Obdobne postupuje verejný obstarávateľ aj v rámci
nasledujúceho priameho rokovacieho konania o zmluve o dielo.
17.4. Vyhlasovateľ stanovuje pre účasť v priamom rokovacom konaní
podmienky, ktoré musí účastník vyzvaný na rokovanie spĺňať, s
poukazom na § 32 ZVO.
17.5. Vyhlasovateľ nie je oprávnený uzatvoriť Zmluvu o dielo ako
výsledok priameho rokovacieho konania s účastníkom, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora v zn. n. p. a ktorý nie je zapísaný v tomto
registri, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v tomto
registri.
17.6. Pre priame rokovacie konanie nasledujúce po súťaži návrhov sú
platné kódy podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúce predmety:
71221000-3 Architektonické služby pre budovy,
71223000-7 Architektonické služby pre rozširovanie budov,
71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby

18. DÔVERNOSŤ PRÍPRAVY
A PRIEBEHU SÚŤAŽE

18.1. Informácie týkajúce sa prípravy súťaže, vysvetľovania,
preskúmania a hodnotenia súťažných návrhov sú dôverné.
Členovia poroty, členovia overovacej komisie, sekretár súťaže a
zodpovedné osoby vyhlasovateľa poverené prípravou a prácou
na priebehu súťaže nesmú počas prebiehajúceho procesu
vyhlásenej verejnej anonymnej architektonickej súťaže
poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie ani
záujemcom o účasť v súťaži, ani žiadnym iným osobám.
18.2. Informácie, ktoré súťažiaci v súťažnom návrhu označí za
dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez jeho
predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so
zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o
ochrane osobných údajov atď.).
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18.3. Osoby, ktoré sa podieľajú na príprave a priebehu súťaže a
členovia poroty a jej orgánov sú viazané mlčanlivosťou. Súťažné
návrhy a ich jednotlivé časti predložené do súťaže nesmú byť
použité bez predchádzajúceho súhlasu inak, ako v súlade s
Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. a podľa týchto súťažných
podmienok.

