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00136/2014/1200-27/19-2   Ing. Jana Jagnešáková  / 69253137 Bratislava 14. 02. 2014 

             

Názov projektu: Popularizácia vedy a techniky na Slovensku 
Kód ITMS Projektu: 26220220181, 26240220085 
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, 
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj 
Kód Výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 
Číslo zmluvy: OPVaV/NP/6/2013, OPVaV/NP/7/2013 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  
 

 

Vec:  Návrh a riešenie centra vedy, ako zážitkového vedeckého parku - zaslanie vysvetlení k 

súťažným podmienkam - doplnenie. 

 

Centrum vedecko-technických informácií ako vyhlasovateľ súťaže návrhov „Návrh a riešenie 

centra vedy, ako zážitkového vedeckého parku“ predkladá nasledovné vysvetlenie k súťažným 

podmienkam (oznámenie 245 – MNA, Vestník č.7/2014 z 11.1.2014): 

15. 
Otázka: 
Je možné zaslať nám súbory pôdorysov a rezov budovy vo formáte .dwg? 
 
Odpoveď: 
Požadované formáty nemá vyhlasovateľ k dispozícii.  
 

16. 
Otázka: 
Ak chceme predložiť ponuku na všetky 3 časti súťaže je potrebné priložiť všetky formálne 
doklady a potvrdenia 3x (paragraf 26, 27, ...atď.)  alebo je to postačujúce 1x ?. Zo súťažných 
podkladov toto nie je pre nás dostatočne jasné.  
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Odpoveď: 
Účastník predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v jednom origináli a v jednej 
kópii v elektronickej forme (v súlade s bodmi 3.3 a 3.5 súťažných podkladov). Vyhlasovateľ 
upozorňuje účastníka na potrebu výpočtu minimálnych úrovní 
štandardov v podmienkach účasti podľa §27 a §28 v súvislosti 
s časťami, na ktoré účastník predkladá svoj návrh. Tieto úrovne sa určujú ako súčet 
predpokladaných hodnôt zákaziek za jednotlivé časti. Detailné informácie sú uvedené v 
oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. 
 
17. 
Otázka: 
V súťažných podkladoch sa nachádza vzor "Zmluva o dielo a licenčná zmluva". Z pokynov 
uvedených v súťažných podkladoch nám nie je jasné, či je potrebné v tejto fáze súťaže dodať v 
našom súťažnom návrhu aj nami podpísanú hore uvedenú zmluvu ? Ak áno, je ju potrebné 
predložiť pre každú časť samostatne, alebo je možné všetky časti o ktoré súťažíme zapracovať 
do jednej zmluvy ? 
 
Odpoveď: 
Vyhlasovateľ nepožaduje predloženie účastníkom podpísanej zmluvy, ale požaduje vyhlásenie 
účastníka o tom, že súhlasí s podmienkami súťaže návrhov. (Viď bod 3.3 Obsah návrhu) 
Návrh zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou podmienok súťaže návrhov. 
 
18. 
Otázka: 
Je možné predložiť návrh, pri ktorom sa dodrží navrhované rozdelenie Zážitkového centra vedy, 
ale budú zmenené umiestnenia jednotlivých častí? 

 
Odpoveď: 
Rozdelenie jednotlivých expozícií a ich rozsah je potrebné zachovať. Umiestnenie a pozícia 
jednotlivých častí je predmetom návrhu a tieto budú spresnené v rámci priameho rokovacieho 
konania. Veľkosť jednotlivých častí musí byť približne zachovaná. 
  
19. 
Otázka: 
Prosím o vysvetlenie, prečo nesedia rozmery priestorov v Prílohe 7, strana 1 (Technické 
múzeum budúcnosti) so zadaním na strane 17 (6. Opis predmetu zákazky). 
 
Odpoveď: 
Údaje uvedené v prílohe č.7 sú údaje z technickej dokumentácie, ktorá bola použitá 
v stavebnom konaní. Pre uchádzačov sú záväzné plochy uvedené v bode 6. Opisu predmetu 
zákazky na strane 17. 
  

20. 
Otázka: 
Je možné uvažovať nad využitím priestoru Sklad/Dielňa pre expozíciu, alebo jednu z častí 
zákazky? 
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Odpoveď: 
Je to možné. 
                                                                                                                                                                                            

                                     

 

 

Prílohy: podľa textu 

 
 
 
                         
...……………………………………… 

                 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
                        generálny riaditeľ CVTI SR 
              hlavný manažér projektu 

 


