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OZNÁMENIE O SÚŤAŽI NÁVRHOV
 
Druh postupu: Súťaž návrhov

HLAVIČKA FORMULÁRA
Toto oznámenie upravuje:  Smernica 2014/24/EÚ

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00686832
Mlynské nivy 44/a , 827 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Adam Nociar, MPH
Telefón: +421 248541124
Email: adam.nociar@mhsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa: (URL):  http://www.economy.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1646

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1646
Ďalšie informácie možno získať na adrese
CRATUS SK, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36862584
Gorkého 5 , 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Holáková
Telefón: +421 220769282
Email: zholakova@cratus.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.economy.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1646
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj
Referenčné číslo: 19519/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71200000-0

II.2)    POPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

71220000-6
II.2.4)    Opis obstarávania:

Predmetom súťaže je spracovanie architektonického návrhu slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj
v súlade s hlavnou myšlienkou "Spájanie myšlienok ,vytváranie budúcnosti" s podtémou pre Slovenskú republiku
"Mobilita". Návrh expozície by mal poskytnúť energetický a ekologický projekt s nutnosťou jednoduchej montáže a
demontáže z dôvodu medzinárodného transportu. Cieľom slovenskej expozície je vytvorenie príťažlivého priestoru pre
nadväzovanie vzťahov s jednotlivými návštevníkmi ako aj vládnymi predstaviteľmi a obchodnými partnermi a
maximalizácia benefitov krajiny pri jej prezentácii.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
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Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2)    Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu:  Autorizovaný architekt a/alebo autorizovaný stavebný inžinier.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    POPIS

IV.1.2)    Druh súťaže
Otvorená

IV.1.9)    Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kvalita architektonického návrhu usporiadania (25 bodov), spracovanie stanovenej všeobecnej témy Expo 2020 Dubaj
(25 bodov), technická realizovateľnosť (20 bodov), funkčné využitie (20 bodov), uplatnenie ekologického prístupu a
energetická úspornosť riešenia (10 bodov).

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas:  14.11.2018 10:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
CS

IV.3)    Odmeny a porota
IV.3.1)    Informácie o oceneniach

Bude udelené ocenenie/ocenenia:  Áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení: V súťaži návrhov budú účastníkom udelené nasledujúce ceny: 
1. miesto: 17 000,- EUR 
2. miesto: 10 000,- EUR 
3. miesto: 7 000,- EUR

IV.3.3)    Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže

IV.3.4)    Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné

IV.3.5)    Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Peter Moravčík, predseda poroty
 
prof. Ing. arch. Ján Stempel
 
doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka
 
Vladimír Rak
 
Ing. Simona Čerešníková
 
Ing. Miroslava Valovičová, náhradníčka
 
doc. Ing. arch. Antonín Novák, náhradník
 
Ing. arch. Ilja Skoček, náhradník

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Predpokladaná hodnota zákazky je 150 666,67 EUR bez DPH. 
2. V súlade s § 187 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") si vyhlasovateľ uplatňuje výnimku z použitia elektornickej komunikácie
podľa § 20 ods. 1 ZVO a akékoľvek poskytovanie informácií sa bude do 18.10.2018 realizovať v listinnej podobe
písomnej formy. Od 19.10.2018 sa komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom uskutočňuje v tejto súťaži
elektronickým spôsobom prostredníctvom systému elektronického verejného obstrávania EVO. To rovnako platí aj vo
vzťahu k predkladaniu návrhov. V prípade, že funkcionalita systému EVO na komunikáciu a/alebo predkladanie návrhov
nebude od 19.10.2018 funkčná, komunikácia a/alebo predkladanie návrhov sa bude realizovať v listinnej podobe
písomnej formy.

VI.4)    POSTUPY PRESKÚMAVANIA
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
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Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.10.2018
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