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NAŠE ČÍSLO ZÁKAZKY:   

 

 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY  

v zmysle § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení zmeny č. 95/2013 Z .z. 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU  
 

 

Verejný obstarávateľ (vyhlasovateľ): 

Názov:    Slovenská národná galéria 

Adresa:    Riečna 1, 815 13 Bratislava 

IČO:   00164712 

 

Kontaktná osoba:   Ing. Zlatica Páleníková  

Telefón:      +421 2 204 76 117 

      E-mail:     zlatica.palenikova@sng.sk 

 Internetová adresa:  www.sng.sk 

 

Predmet zákazky    
 

 Názov:   Anonymná súťaž návrhov riešenia interiérov  

objektu SNG – „Rekonštrukcia Galérie Ľudovíta Fullu, 

Ružomberok“  
 

 Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 71220000-6 

 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 
 
Súťaž návrhov riešenia interiérov dotknutých priestorov je popísaný v nasledovnom lokalitnom 
zámere // zariadení: (záujemca rieši výlučne požadované priestory): 
 

1. PRIESTOR LIBRESSA // VÝSTAVNEJ SIENE  (1.11)  

- priestor bude viac funkčne slúžiť ako kombinácia čitárne + libresso + možnosť 

výstav; Vybavenie libressa by malo byť neutrálne a jednoduché, tvaro jasne 

identifikovateľné, eventuálne uzatvárateľné (nie je podmienkou),  časť pre 

návštevníkov by mala byť vybavená sedacím a stolovacím mobilárom a „knižnicou“, 

ktorá môže byť integrovaná aj do „barovej“ časti, dlhá stena miestnosti by mala byť 

ponechaná na prípadné expozičné alebo premietacie účely;   pozn.: kaviarenské 

zariadenie by malo obsahovať nevyhnutné zariadenia, umývačku, chladiace 

zariadenie, miesto pre kávovar (prípojka vody sa nebude presúvať); 
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2. PRIESTOR KREATÍVNEHO ATELIÉRU (1.07) // 

- priestor bude slúžiť v dvoch funkčných režimoch ako: 

1. výstavný priestor (prázdny) alebo, 

2. ako kreatívny/ detský ateliér. Ateliér by mal byť vybavený  mobiliárom 

umožňujúcim sedieť a kresliť, úložnými priestormi pre materiál;  

 

3. EXPOZÍCIA Ľ. FULLU (2.01, 2.02)  

- tento priestor bude slúžiť ako: 

1. hlavný expozičný priestor pre výstavy a stálu expozíciu spojenú s tvorbou Ľudovíta 

Fullu;   

2. na konanie koncertov pre najviac 70 sediacich návštevníkov;  

3. v zadnej časti vyčlenený úložný priestor pre stoličky z koncertov;  

Predmetom návrhu bude riešenie mobiliáru pre návštevníkov koncertov, ďalej návrh 

expozičného fundusu a odčlenenie priestoru skladu; 

 

Súčasťou poskytnutých podkladov je nasledovná dokumentácia vo formáte .pdf: 
- Pôdorys 1.NP  
- Pôdorys 2.NP  
- Rez 1-1, 2-2 

Súťažné podklady sa poskytujú výlučne elektronickými prostriedkami.  
 
Obsah anonymného súťažného návrhu: 
Vypracovaný návrh riešenia interiérov účastníkom bude obsahovať minimálne nasledovný 
rozsah: 

A. Pôdorysy riešených priestorov v M 1:50, 
B. Pohľady z min.4 rôznych uhlov na riešené  priestory, 
C. Detaily charakterizujúce jednotlivé priestory – prvky v M 1:10, 1:2 , 
D. Priestorové škice každého charakteristického priestoru, 
E. Priestorové škice vybratých prvkov, 
F. Slovný popis ideí a filozofie riešenia v rozsahu max. 2A4, 
G. Podrobná položková  špecifikácia jednotlivých prvkov interiéru,  
H. Položkový rozpočet interiéru pri dodržaní maximálnej ceny pre realizáciu interiéru 

v rozpočte v hodnote 130 000,00 €.  
I. Cenová ponuka za zákazku - projekt, návrh bude predložený formou kompletného 

projektu interiéru spracovaného v zmysle metodiky Sadzobníka UNIKA r. 2013; 
J. Uzatvorená samostatná obálka s menom a identifikáciou autora/ov/ s uvedením 

prípadného delenia honoráru; a s priložením dokladu účastníka uvedeného v časti 
„Účastník“; 

 
Upozorňujeme, aby účastníci súťaže neoznačovali vo svojej ponuke svoju identifikáciu v 
žiadnom predkladanom dokumente. Súťaž je anonymná. Otváranie obálok s identifikačnými 
údajmi účastníkov bude porotou uskutočnené až po vyhodnotení návrhov (pozn. pri 
doručení anonymného návrhu bude účastníkovi pridelené poradové číslo v poradí v akom 
predloží svoj návrh). 
 
Zároveň Vás žiadame: 
- súťažný návrh predložiť na tvrdých doskách  jednotného formátu rozm. 80 x 60 cm 
v pozitívnom grafickom vyhotovení; 
- každý list ponuky označiť v „päte“ v pravom dolnom rohu „Anonymná súťaž návrhov 
riešenia interiérov objektu SNG – „Rekonštrukcia Galérie Ľudovíta Fullu, 
Ružomberok“  
- dodržať zoradenie ponuky podľa požadovaného obsahu; 
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Výsledok súťaže bude oznámený každému účastníkovi v lehote 5 pracovných dní po vyhodnotení  
na základe výsledku hlasovania poroty SNG. 
 
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť. 

 

Účastník: 
Účastník predloží fotokópiu dokladu, ktorým preukáže ukončené vysokoškolské vzdelanie 
v odbore dizajn, architektúra, scénografia – min. požadovaná úroveň jedného člena 
riešiteľského kolektívu. 

 

Miesto a lehoty realizácie predmetu zákazky 
 

Miesto dodania súťažných návrhov:    Kollárovo nám.10 – objekt Hurbanových 
kasární, Bratislava 811 07 (dočasné 
pracovisko SNG) 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:                        maximálna predpokladaná hodnota zákazky 
je 15 000,00 Eur bez DPH. 

 

Lehota poskytovania služby:  viazanosť návrhu do 31.5.2014 

 

Lehota na predloženie súťažného návrhu:  do  10.3.2014 do 12,00 hod.  

 

Spôsob predloženia súťažného návrhu:   doručenie osobne na adresu verejného 

obstarávateľa do rúk kontaktnej osoby.  

 

Lehota na vyhodnotenie súťaže návrhov – predpokladaná:   17.03.2014 od 10,00 hod. 

 

Zloženie poroty SNG: 

 
1. Ing. arch. Martin Kusý, st. (dedič autorských práv budovy) 
2. PhDr. Alexandra Homoľová 
3. Mgr. Mária Bohumelová 
4. PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. 
5. Zuzana Gažíková  
6. Ing. Zlatica Páleníková 
 
Náhradník: Mgr. Dušan Buran PhD 

 
Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné a zákazka bude prijatá od účastníka, ktorého 
návrh porota vybrala ako víťazný. Porota bude návrhy posudzovať pri zabezpečení anonymity 
jednotlivých účastníkov. 
 

Počet a hodnota cien udeľovaných za víťazný návrh (návrhy): 
 
Účastník víťazného návrhu – SNG uzatvorí zmluvu v hodnote predloženej cenovej ponuky. 
Porota udelí dve ceny po 1 000,- € ďalším dvom účastníkom. 
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Kritériá na vyhodnotenie návrhov:  
 

1. Architektonická kvalita súťažného návrhu – invenčnosť, kreativita, originalita,  
komplexnosť; 70% 

2. Splnenie súťažnej podmienky uvedenej v „Obsahu anonymného súťažného návrhu 
pod písm. H“ 20% 

3. Ponuková cena 10%  

 

 

 

Spôsob a forma komunikácie s účastníkmi: 
 
Komunikácia s účastníkmi súťaže je elektronickými prostriedkami (e-mail kontaktnej osoby 
a internetová stránka vyhlasovateľa v sekcií „verejné obstarávanie_profil“. 
 
 
 
V Bratislave, dňa:  4.2.2014 
 
 
 
 
 


