
                 
 

 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 

Zákazka v režime výnimky  

podľa § 1, odsek 13, písmena g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 (tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, 

ktorým je múzeum alebo galéria podľa osobitného predpisu, dodanie tovaru alebo 

poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy pre 

verejného obstarávateľa, ktorým je múzeum alebo galéria podľa osobitného predpisu) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:            Kysucké múzeum 

Adresa:           Moyzesova 50, 022 01 Čadca 

IČO:              36145076 

DIČ:              2021439563 

IČ DPH:           Neplatiteľ DPH 

Zastúpený:        Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka 

Kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana Plevková 

Telefón:          041/ 4321386 

Elektronická pošta:     kysuckemuzeum@vuczilina.sk 

2. Názov zákazky: Spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície 

Kysuckého múzea 

3. Druh zákazky: služba 

4. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z.: 

e) - oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá je 

predmetom zákazky, 

f) - nemať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Tieto skutočnosti uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). 

Verejný obstarávateľ si vie skutočnosti k splneniu podmienok účasti overiť z verejne 

dostupných zdrojov, prípadne si vyžiada preukázanie tejto skutočnosti od uchádzača. 

 

5. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície 

Kysucká odysea vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou za účelom zavedenia 

virtuálnej a rozšírenej reality, prostredníctvom čoho chce múzeum inovovať, modernizovať a 

zatraktívniť svoju stálu expozíciu.  

 

Predmetom zákazky bude: 

1. Spracovanie 3D digitálneho modelu zuba mamuta pre potreby mobilnej aplikácie a 3D 

tlače na základe originálnych zbierkových predmetov Kysuckého múzea (2009/0222 a 

2009/0223). 
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2. Spracovanie 3D digitálneho modelu kamenného nástroja pre potreby mobilnej aplikácie k 

tematickému celku pravek. 

 

3. Spracovanie 3D digitálneho modelu dediny a jej drevo-zemného slovanského opevnenia 

pre potreby mobilnej aplikácie k tematickému celku Slovania. 

 

4. Spracovanie 3D digitálneho modelu a digitálne stvárnenie jednotlivých vrstiev oblečenia a 

zbroje stredovekého rytiera pre potreby mobilnej aplikácie. Spracovanie mobilnej aplikácie 

pre vizualizáciu a interakciu stredovekého 3D modelu dobového oblečenia. 

 

5. Spracovanie 3D digitálneho modelu a digitálne oživenie postavy Juraja Thurza a jeho 

manželky Alžbety Coborovej pre potreby mobilnej aplikácie. 

Spracovanie základných animácií 3D modelov postáv k tematickému celku renesancia. 

 

6. Spracovanie 3D digitálnych modelov pastierskych dobových predmetov v počte do troch 

kusov pre potreby mobilnej aplikácie k tematickému celku valašská kolonizácia. 

 

7. Spracovanie 3D digitálneho modelu opevnenia Šance-valy a dela pre potreby mobilnej 

aplikácie. 

 

8. Spracovanie 3D digitálneho modelu slovenského dobrovoľníka z revolúcie 1848/1849 z 

bitky pri Budatíne pre potreby mobilnej aplikácie k tematickému celku novovek. 

 

9.  Spracovanie 3D digitálnych modelov pracovných predmetov používaných pri stavbe 

Košicko-bohumínskej železnice k tematickému celku priemyselný vek. 

 

10. Spracovanie 3D digitálnych modelov pre tematický celok vysťahovalectvo: paluby 

parníka, príjmovej stanice ako vstupnej brány do USA a ich okolia pre zobrazenie prehliadky 

v prostredí virtuálnej reality. Spracovanie 3D digitálnych modelov dobových predmetov ako 

cestovný kufor a doklady cestujúcich. Spracovanie základných animácií 3D modelov postáv. 

 

11.  Spracovanie 3D digitálneho modelu mamuta a jeho dobového prostredia pre zobrazenie 

prehliadky v prostredí virtuálnej reality. Spracovanie základných animácií 3D modelu 

mamuta a jeho okolia k tematickému celku pravek. 

 

12. 3D modely pre mobilnú aplikáciu rozšírenej reality  a 3D modely pre softvérovú aplikáciu 

virtuálnej reality budú odovzdané v grafickom 3D formáte spolu s textúrami na prenosnom 

disku. 

 

Dodávateľ spracovania 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky a rozšírenej reality expozície 

Kysucká odysea bude pri realizácii spolupracovať s iným dodávateľom zabezpečujúcim 

zavedenie virtuálnej a rozšírenej reality do expozície. 

 

V cenovej ponuke, prosím, uveďte: 

Celkovú cenu s DPH vrátane dopravy. 

 

6. Požiadavky na predmet zákazky 

V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny 

charakter, a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť 

nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre. 



                 
 

 

 
 

 

* V zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní § 42 ods. 3: Technické požiadavky sa 

nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k 

vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto 

odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a 

zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný". 

 

Verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať 

najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú 

a chemickú odolnosť, statické, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti. 

Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť 

verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude 

výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k 

zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu 

zmluvy. 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 

 

8.  Miesto plnenia/adresa dodania: Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou, 1. mája 

1538, 023 02 Krásno nad Kysucou 

 

9. Jazyk ponuky: Slovenský jazyk prípadne český jazyk 

 

10. Slovník verejného obstarávanie CPV kódy: 

72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a 

podpora 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 

hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 

prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods.1 

ZVO. 

12. Termín plnenia zmluvy: Dodanie je nutné najneskôr do 30.09.2023. 

 

13. Typ zmluvy: Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah na 

základe zmluvy zo strany verejného obstarávateľa, pričom zmluva uzavretá podpisom oboma 

zmluvnými stranami nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v 

tom, že dôjde k schváleniu zákazky zo strany poskytovateľa NFP, t. j. doručením kladnej 

správy z kontroly verejného obstarávania doručenej prijímateľovi. V prípade, ak nebude 

schválené predmetné verejné obstarávanie zo strany poskytovateľa NFP, objednávateľ si 

vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. 

 

14. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Predmet zákazky je možné 

obstarať vďaka realizácii projektu s názvom „Modernizácia Vlastivedného múzea v Krásne 

nad Kysucou“ – číslo zmluvy MK-008/2022/SOIROPPO3-302071BRX5 z Integrovaného 

regionálneho operačného program IROP – React Eú.  



Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk 

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 01.03.2023 do 13:00 hod. 

Cenovú ponuku je možné doručiť mailom na adresu – plevkova@kysuckemuzeum.sk  

Uchádzač je povinný vyplniť prílohu č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií a zaslať späť 

na mailovú adresu: plevkova@kysuckemuzeum.sk 

 

16.  Obsah ponuky 

Cenovú ponuku, prosíme, oceniť celkom s DPH za celý predmet zákazky! 

 

Uchádzač vyplní prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií. Vyplnený Návrh na plnenie kritérií 

uchádzač vytlačí, podpíše, opečiatkuje a priloží ako naskenovanú prílohu vo formáte PDF 

prípadne JPG. 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk z pohľadu plátcovstva DPH: 

1) Ak je uchádzač neplatiteľom DPH v SR: 

- uvedie svoju ponuku - do položky 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky a na 

skutočnosť, že je neplatiteľom DPH v SR, upozorní v prílohe č. 1 tejto výzvy (návrh na 

plnenie kritérií). 

 

2) Ak je uchádzač platiteľom DPH v SR, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky 

- 1.1 Celková cena bez DPH 

- 1.2 Sadzba DPH (20%) 

 

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nie je platiteľ DPH, nemá možnosť uplatnenia si 

odpočtu DPH, preto je pre neho rozhodujúca pri výbere uchádzača konečná cena s DPH, 

ktorú bude musieť zaplatiť víťaznému uchádzačovi vrátane DPH. 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH vrátane dopravy za celý predmet 

zákazky. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a 

ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky 

náklady uchádzača. 

18. Ostatné podmienky:                

Záručná doba na predmet zákazky je minimálne 24 mesiacov. 

19. Doplňujúce informácie 

Zálohová platba na dodanie predmetu zákazky nie je prípustná. Platba bude realizovaná až na 

základe faktúry po dodaní služby. Minimálna splatnosť faktúry je 30 dní. 

Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov odstúpi od zmluvy/objednávky na predmet 

obstarávania, alebo nedodrží podmienky vyhláseného prieskumu trhu, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení 

ponúk za úspešným uchádzačom ako ďalší v poradí. 

 

20. Dôvody na zrušenie súťaže: 

Ak nebude predložená ani jedna ponuka. 
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Ak bude predložená len jedna ponuka. 

Ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku, ak navrhovaná cena na predmet 

zákazky (s DPH) bude vyššia ako je stanovený rozpočet na túto zákazku. 

 

S pozdravom 

 

Zuzana Plevková 

041/4321386 

Kysucké múzeum, Oddelenie ekonomiky a prevádzky 
 


