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Vysvetľovanie zadania výzvy – časti opis predmetu obstarávania 

 
 
 Na základe doručenej otázky uchádzača poskytujeme nasledujúce vysvetlenie k zákazke 
„Vypracovanie architektonickej štúdie využitia objektov č.66 a č.67 v areáli bývalých kasární 
na Martinskom vrchu pod Zoborom v Nitre pre zámer vybudovania a prevádzky „Centra vedy“: 
 
Otázka:   
Chcel by som sa opýtať aký vplyv má zadanie RN na obstarávanú architektonickú štúdiu. Tiež 
by som rád overil možnosť miestnej obhliadky pred podaním ponuky. 
 
 
Odpoveď: 
 
Centrum vedecko- technických informácií Slovenskej republiky v  rámci 
pripravovaného národného projektu plánuje vybudovať Centrum vedy v  Nitre.  
 
Centrum vedy má byť určené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so 
zreteľom na mládež. Jeho úlohou bude:  

  zvýšiť záujem ľudí o  vedu pomocou interaktívnych expozícií,   

  zvýšiť motiváciu mladých ľudí k vedeckej  kariére, k  štúdiu technických 
odborov a prírodných vied,  

  vytvoriť priestor na prebudenie záujmu a  rozvoj tvorivost i 
prostredníctvom prezentácií výsledkov výskumu a vývoja v  jednotl ivých 
odvetviach priemyselnej sféry,  

  prezentovať základné   javy v oblast i fyziky, chémie, biológie a  iných 
prírodných a  technických vied,  

  zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do 
zrozumiteľnej podoby,  

  prezentovať   slovenský   priemysel, súčasný slovenský   výskum 
a technologický   vývoj,  

  prepojenie základných vedeckých princípov a  zákonitost í s  ich využit ím 
v reálnom živote,  

  virtuálne prepoj iť expozície s  možnosťou vzdialenej interakcie,  

  príťažl ivou formou zoznámiť najmä študentov stredných, resp. vysokých 
škôl s  novými technológ iami ukrytými v slovenských výskumných 
ústavoch a moderných pracoviskách.  

 
V rámci pr íprav predmetného projektu je potrebné dokončiť pr ípravu 
projektovej dokumentácie tak, aby objekty č.66 a  č.67  bol i prepojené .   
 
Rozpočtové náklady,  ktoré sú pri obstara ní predmetnej architektonickej štúdie 
k dispozícii  je potrebné aktualizovať vzhľadom na invest íc ie,  ktoré môžu byť 
spojené s  real izáciou naprík lad:  

  vstupného pr iestoru (vstup pre návštevníkov, vstup pre personál, 
priestor pre vstupné exponáty, priestor pr e administrat ívu, 
pr ís lušenstvo),   

 



  spôsobu dopravnej obsluhy v  rámci daného areálu (parkovanie 
návštevníkov, parkovanie zamestnancov a  zásobovanie prevádzky),  

 

  napojenia na jestvujúce objekty,  
 

  návrh vyr iešenia medzi pr iestoru a  pod.   
 
Rozpočtové náklady požaduje obstarávateľ (bod g opisu predmetu zákazky) 
aktualizovať aj s  ohľadom na navrhované zmeny a  aktuálne ceny.  
 
Architektonické r iešenie medzi priestoru, ktorý má byť hlavným vstupom do 
Centra vedy je na uchádzačovi.   
Obstarávateľ požaduje splnenie všetkých požadovaných výstupov (body a až 
h) opisu predmetu zákazky, ktorých návrh je takt iež na uchádzačovi.    
 
Priestor je verejne dostupný a  jeho obhl iadka je možná kedykoľvek. Vstup do 
existujúcich objektov nie je potrebný, z  dôvodu poskytnutých podkladov 
(prílohy opisu predmetu zákazky).  
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