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Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb interiérového architekta  na základe Rámcovej dohody 

počas obdobia 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.  

 

A) Zákazky bude podľa charakteru činnosti zhotoviteľa predstavovať najmä: 

1. vypracovanie nižšie uvedených stupňov architektonického návrhu, resp. projektovej dokumentácie 

(ďalej aj „PD“) v rozsahu najmä (nie však nutne zahŕňajúcom všetky uvedené stupne): 

1.1  architektonická štúdia (prevažne interiéru) vrátane odhadu nákladov v požadovanom 

počte: 

• min. 2 (slovom: dva) 2D návrhy dispozičného riešenia a prevádzkových  

vzťahov  - rozmiestnenie nábytku a interiérových prvkov (vrátane tovarového, 

farebného a materiálového riešenia podláh, stien, stropov dverí, okien, nábytku 

a ostatných prvkov, kótovanie navrhovaných interiérových prvkov), 

• min. 2 (slovom: dva) 3D návrhy v rôznych farebných variáciách, 

• štúdia musí vychádzať z reálneho stavu priestoru. 

1.2 realizačná projektová dokumentácia (prevažne interiéru)  - slúžiaca na výrobu nábytku – 

s dopracovaním pre výber zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní v najmä v nasledujúcom 

zložení: 

• technická správa, 

• pôdorysy zariadenia interiérov jednotlivých typov izieb, resp. miestností, 

• 3D návrh riešenia, 

• výkresy (pohľad, pôdorys, nárys, bokorys) – pre jednotlivé navrhnuté kusy/typy 

nábytku + kusovník; 

• v prípade potreby  zapracovanie požiadaviek odborných profesií. 

 

2. tvorba realistických (v prípade potreby aj 3D)  vizualizácií interiéru  (opis viď. bod. 1.1 tohto 

dokumentu); 

3. vypracovanie výkazu výmer s rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; 

(výkaz výmer a rozpočet musí byť spracovaný v súlade s § 42 ZVO, tzn.  v prípade, pokiaľ bude 

odkazovať na konkrétny výrobok/produkt a pod. je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov 

popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie 

ekvivalentných riešení); 

4. vypracovávanie zmien a doplnkov projektov vyžiadaných verejným obstarávateľom (v zmluve 

označovaný ako objednávateľ); 

5. súčinnosť zhotoviteľa počas verejného obstarávania na zhotoviteľa predmetu projektovej 
dokumentácie (poskytovanie vysvetlení, resp. doplnení pri žiadostiach o vysvetlenie súťažných 
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podkladov zo strany záujemcov doručených verejnému obstarávateľovi, resp. pri doručení žiadostí 
o nápravu/námietok zo strany dotknutých osôb v procese verejného obstarávania v lehotách 
určených v ZVO);odpovede na otázky záujemcov je zhotoviteľ povinný  vypracovať bezodkladne, aby 
ich mohol verejný obstarávateľ preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom v čo najkratšej lehote; 
 
6. účasť zhotoviteľa v komisii na vyhodnotenie ponúk – ak bude mať verejný obstarávateľ o takúto 
službu záujem; 
 
7. autorský dohľad -  ak bude mať verejný obstarávateľ o takúto službu záujem; autorský dohľad 
minimálne v rozsahu aktuálneho sadzobníka UNIKA – Sadzobník pre navrhovanie ponukových 
projektových prác a inžinierskych činností. 
 
 
B) Požiadavky na zhotoviteľa: 

1. v prípade potreby povinná účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch projektu (osobne, resp. online). 

Forma stretávania ako aj frekvencia bude dohodnutá v konkrétnych prípadoch osobitne. V prípade 

realizácie kontrolného dňa osobne požaduje verejný obstarávateľ, aby prebiehala v jeho sídle, resp. 

v sídle jeho súčasti; 

2. zhotoviteľ je povinný jednotlivé zadania vypracovať a odovzdať verejnému obstarávateľovi: 

2.1 min. v 2 (slovom: dvoch)písomných (papierových) vyhotoveniach a  

2.2 v 1 (slovom: jednom) vyhotovení v elektronickej forme na CD, DVD nosiči, prípadne USB 

kľúči (model vo formáte RVT od spracovateľov projektov používajúcich Autodesk Revit alebo 

formát IFC od spracovateľov používajúcich iný software, výkresová časť v prepisovateľom 

*.dwg alebo *.skp formáte, textová časť vo formáte word, excel a zároveň celá projektová 

dokumentácia v *.pdf formáte). Výkresová časť musí byť uložená v súbore, ktorého názov 

bude totožný s názvom alebo číslom výkresu a každý výkresový list musí byť samostatným 

súborom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; 

3. jednotlivé časti PD je zhotoviteľ povinný vypracovať podľa aktuálne platného UNIKA Sadzobníka 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností; 

4. povinné zameranie skutkového stavu zhotoviteľom, resp. nezameranie je na zodpovednosť 

zhotoviteľa 

5. tlačená aj digitálna podoba predmetu plnenia bude odovzdaná po finálnom zapracovaní všetkých 

pripomienok a požiadaviek verejného obstarávateľa a po schválení tohto spracovania verejným 

obstarávateľom. 

 

C) Ostatné podmienky: 

1. predmet zákazky bude poskytovaný priebežne podľa potrieb verejného obstarávateľa na základe 

jednotlivých čiastkových zmlúv, resp. objednávok, kde si obidve zmluvné strany dohodnú 

konkrétnejšie podmienky spolupráce so zreteľom na základné zadávacie podmienky a na povahu 

plnenia; 
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2. po podpise čiastkovej zmluvy, resp. objednávky si verejných obstarávateľ a zhotoviteľ odkonzultujú 

základné požiadavky, resp. návrhy a riešenia, pričom verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť 

zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť – v súlade s Článkom VI. bod 6.2 Rámcovej dohody; 

 

 

 


