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Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
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Druh postupu: Užšia súťaž. 

Druh zákazky: Služby. 
 

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ  
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky   

IČO: 00165182   

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava - Staré Mesto   

Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo kultúry SR   

Kontaktná osoba: Jana Petrovičová   

Telefón: 02/20482555   

Fax: 02/20482573   

E-mail: jana.petrovicova@culture.gov.sk   
 

 Ďalšie informácie moţno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach). 

 
Súťaţné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťaţný dialóg a dynamický 

nákupný systém) moţno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach). 

 Ponuky alebo ţiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta). 

I.2) 
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY 

ČINNOSTI 

 
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo 

miestnych útvarov 

 
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:  

Všeobecná štátna správa 
 

 Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Áno. 
 

 

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY  
II.1) OPIS 

II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 

 

Zabezpečenie systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany a 

záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením 

bibliografického popisu a ochrany autorských práv.  

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania sluţieb 

 c) Služby. 

  

 Kategória služby: 7. 

 Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská republika.  

 NUTS kód: 

  SK. 
 

II.1.3) Oznámenie zahŕňa 

 Verejnú zákazku. 

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode 

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

 V rámci zabezpečenia systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, 



ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií ich uchovania, 

so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských prác ide o spoluprácu v realizácii 

auditu a výberu kultúrnych objektov (kultúrnych objektov v zmysle významu kultúrneho 

dedičstva), spoluprácu pri stanovení priorít z hľadiska ich kultúrnej a historickej hodnoty, 

vedeckého a vzdelanostného významu, podpora systému logistiky manipulácie v procese 

predprípravných etáp konverzie obsahu a zabezpečenie činností súvisiacich s ochranou a 

záchranou objektov kultúrnej hodnoty, technická realizácia konverzie, sprístupnenie dát 

pre archiváciu, uchovanie a správu dát vrátane zapojenia bibliografického opisu týchto dát a 

ochrany autorských práv. Účelom je navrhnutie služby tak, aby sa minimalizovala fyzická 

manipulácia, ako aj mechanická záťaž jednotlivých zdrojov v záujme ochrany. Súčasťou služby 

konverzie sú súvisiace softvérové aplikácie a súvisiaci HW s cieľom zvyšovať kvalitu procesov 

výberu, konverzie, dlhodobého uchovávania, zdieľania, a sprostredkovávania obsahu 

informačných zdrojov kultúrnych, pamäťových a fondových inštitúcií do prezentačnej vrstvy.  

Stručný opis predmetu zákazky zahŕňa najmä :  

- spoluprácu s pamäťovými a fondovými inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR 

(pod pojmom pamäťové a fondové inštitúcie sa rozumejú najmä organizácie, ktoré vlastnia, 

spravujú alebo inak zabezpečujú objekty kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike - ďalej 

len „PFI") pri poskytovaní služieb v oblasti auditu (výberu) predmetov obsahu zo zdrojov 

pamäťových a fondových inštitúcií; ďalej participáciu na riadení celého systému (predmet 

zákazky); návrh a zabezpečovanie logistiky celého systému, ktorý obsahuje riešenie auditu 

(výberu) predmetov obsahu, ochrany obsahu, ochrany zdrojov PFI pred, počas a po procese 

konverzie, riadenie procesov logistiky systému a ľudských zdrojov, poradenskú a školiacu 

činnosť, vrátane podporných služieb spočívajúcich v servisnej činnosti a v podpore 

zabezpečenia uchovania dodaného riešenia v rámci výstupov konverzie zdrojov PFI a 

v sprístupňovaní týchto výstupov.  

- pre účely riadenia systému pri realizácii daných národných projektov alebo ich častí v rámci 

PFI, v zmysle Štúdie uskutočniteľnosti pre OPIS 2 a v zmysle Stratégie rozvoja fondových a 

pamäťových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry, poskytovanie 

služieb v oblasti systémovej integrácie, vrátane procesnej analýzy, analýzy technických návrhov 

a postupov, riadenia a projektového manažmentu, poskytovania odborných kapacít, školení a 

konzultácií v rozsahu definovaných a schválených národných projektov s integráciou 

na architektúru dlhodobého uchovávania a na prezentačnú vrstvu s vyústením do on-line 

služieb.  

- systémové a komplexné riešenie ochrany, záchrany a konverzie predmetov obsahu zo zdrojov 

PFI; textových objektov rôznych formátov špecifikovaných v súťažných podkladoch, s určením 

typov, vlastnosti objektov a požiadaviek na proces konverzie a pod., vrátane optického 

rozpoznávania znakov (OCR) a podpory pri sprístupňovaní výstupov konverzie 

pre uchovávanie, prezentáciu, fulltextové vyhľadávanie s plnou podporou slovenského jazyka 

s tvaroslovím schopnosťou hľadania skloňovaných slov a viacslovných spojení, so zapojením 

bibliografických opisov a riešením autorských práv a poskytnutie poradenstva a teoretických a 

odborných znalostí procesov v danej oblasti. Pod pojmom textový objekt sa rozumie napríklad 

kniha, archívny dokument, textový dokument, manuscript atď. V rámci konverzie textových 

objektov pôjde o viazané a voľné dokumenty, rôzne typy väzieb, rôznu hrúbku podkladu 

s požiadavkou na minimálne mechanické namáhanie, kontrolu kvality, vyžaduje sa ochrana 

pred stratou a poškodením, vyžaduje sa konverzia v zmysle medzinárodných štandardov ako 

Minerva, konverzia textu - analytické spracovanie štruktúry a obsahu informačného zdroja.  

- systémové a komplexné riešenie ochrany, záchrany a konverzie predmetu obsahu zo zdrojov 

PFI 2D objektov, 3D malých objektov, 3D veľkých objektov; služby v oblasti konverzie, 

reštaurovania statického obrazu, služby v oblasti konverzie 3D malých objektov 

v oblasti múzeí, galérií, knižníc a archívov, v oblasti ochrany a zachovania 3D malých objektov; 

služby v oblasti konverzie 3D veľkých objektov, modelovania alebo spracovania virtuálnej 

reality vrátane zabezpečenia príslušného programového vybavenia; podpora pri sprístupňovaní 

výstupov konverzie pre uchovávanie a prezentáciu, so zapojením bibliografických opisov a 

riešením autorských práv. Pod pojmom 2D objekt sa rozumie plošný objekt PFI ako napríklad 

fotografie, rytiny, maľby, plagáty, pohľadnice, umelecké diela 2D ako fresky, reliéf a pod.; 



pod pojmom 3D malý objekt sa rozumie hnuteľný priestorový objekt PFI ako napríklad 

muzeálne artefakty vytvorené človekom, muzeálne artefakty prírodné, umelecké diela 3D ako 

socha, plastika, váza, minca, šperk, textil, iné hnuteľné zbierkové alebo fondové objekty; 

pod pojmom 3D veľký objekt sa rozumie najmä nehnuteľný architektonický objekt PFI ako 

napríklad nehnuteľné pamiatky, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, archeologické 

náleziská, historická zeleň, iné nehnuteľné zbierkové alebo fondové predmety.  

- systémové a komplexné riešenie ochrany, záchrany a konverzie predmetu obsahu zo zdrojov 

PFI v obrazovo-zvukovej oblasti objektov so zameraním na procesy reštaurovania a konverzie 

filmového materiálu a filmových objektov zhotovených na všetkých typoch podložiek, 

na ozvučenie filmového materiálu, na technológiu tvorby a spracovanie filmu, na spracovanie 

filmového zvuku, na oblasť technológie audiovízií - obraz, zvuk, poskytnutie poradenstva, 

teoretickej a odbornej znalosti procesov, ďalej so zameraním na konverziu audiomateriálu, 

na reštaurovanie audiomateriálu a štúdiové zvukové technológie, ďalej so zameraním na služby 

v oblasti konverzie filmového materiálu a súčasne riešenie autorských práv pre kultúrnu 

pamäťovú inštitúciu, na služby v oblasti konverzie audio, vrátane konverzie audio do textovej 

podoby, na služby v oblasti konverzie vydanej filmovej a hudobnej produkcie, na služby 

v oblasti konverzie objektov televízneho vysielania vrátane konverzie televízneho vysielania 

do textovej podoby, na služby poradenstva a poskytnutia teoretických a odborných znalostí 

procesov. Podpora pri sprístupňovaní výstupov konverzie pre uchovávanie a prezentáciu, 

so zapojením bibliografických opisov a riešením autorských práv. Pod pojmom objekt 

v obrazovo-zvukovej oblasti sa rozumie audiovizuálne dielo, zvukové dielo, audio a 

videozáznam.  

- systémové a komplexné riešenie ochrany a záchrany predmetu obsahu zo zdrojov PFI 

deacidifikáciou lignocelulózových objektov, so zameraním sa na deacidifikáciu viazaných a 

neviazaných textových objektov, máp, 2D a 3D objektov vrátane poskytnutia poradenstva a 

teoretických a odborných znalostí procesov.  

- systémové a komplexné riešenie ochrany a záchrany (pred konverziou) predmetu obsahu 

zo zdrojov PFI reštaurovaním objektov, so zameraním sa na textové, filmové, 2D a 3D objekty 

vrátane poskytnutia poradenstva a teoretických a odborných znalostí procesov.  

- systémové a komplexné riešenie ochrany, záchrany predmetu obsahu zo zdrojov PFI pred, 

po a počas procesu konverzie vrátane poskytnutia poradenstva a teoretických a odborných 

znalostí procesov.  

Požaduje sa flexibilita dodávanej služby v nadväznosti na požiadavky verejného obstarávateľa 

z pohľadu obsahovej a finančnej skladby predmetu zákazky.  

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ 

podľa § 6 ods. 1 písm. a) obstaráva pre iného verejného obstarávateľa, ktorý je verejným 

obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o verejnom obstarávaní alebo ZVO). 

Zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR sa nachádza na web stránke MK SR: 

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie.  

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 72222300-0. 

 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 72245000-4, 72246000-1, 72310000-1, 72311100-9, 72311200-0, 72312200-7, 

72313000-2, 72314000-9, 72317000-0, 72318000-7, 72322000-8, 79961330-0, 79963000-2, 

79995100-6, 79995200-7, 72224000-1, 66100000-1, 72252000-6, 72268000-1, 71319000-7, 

30216120-3, 79120000-1, 79212000-3, 79212200-5, 71000000-8, 79100000-5, 79140000-7, 

48444000-2, 66114000-2, 32321100-0, 32354000-9, 32354200-1, 32354300-2, 32354500-4, 

38653300-0, 38654000-4, 38654100-5, 38654110-8, 42962100-8, 92100000-2, 92110000-5, 

92111000-2, 92111100-3, 92111230-3, 92111250-9, 92112000-9, 92120000-8, 92122000-2, 

39152000-2, 30238000-6, 39155100-4, 42991110-3, 45212330-8, 45212331-5, 48160000-7, 

48161000-4, 72212160-8, 48931000-3, 72212930-7, 80510000-2, 80531000-5, 80532000-2, 

80533000-9, 80540000-1, 80550000-4, 92312212-0, 72100000-6, 72110000-9, 72130000-5, 

72140000-8, 72200000-7, 72220000-3, 72226000-5, 72266000-7, 72600000-6, 73200000-4, 



79417000-0, 45454100-5. 

II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) 

 Áno. 

II.1.8) Rozdelenie na časti 

 Nie. 

II.1.9) Varianty sa prijímajú 

 Nie. 

II.2) MNOŢSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY 

II.2.1) Celkové mnoţstvo alebo rozsah 

 

Rozsah zákazky sa vzťahuje na objekty kultúrneho dedičstva PFI (2D objekty, 3D malé objekty, 

textové dokumenty, objekty v obrazovo - zvukovej oblasti, 3D veľké objekty v zmysle vyššie 

uvedeného opisu predmetu zákazky) minimálne 3 500 000 objektov, ide o objekty kultúrneho 

dedičstva PFI.  

 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Rozpätie hodnôt. 

 Od: 125 000 000,0000 Do: 170 000 000,0000 EUR 

II.2.2) Opcie 

 Nie. 

II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA 

 Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy). 

 Hodnota: 48 
 

 

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 

INFORMÁCIE  
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

III.1.1) 

Poţadované zábezpeky a záruky 

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 300 000 EUR (slovom: tristotisíc EUR) Zábezpeka 

musí byť v mene EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sa vyžadujú 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podrobne budú uvedené v súťažných podkladoch.  

III.1.2) 

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné 

ustanovenia, ktorými sa riadia 

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov štrukturálnych fondov - Operačný program 

informatizácie spoločnosti a z prostriedkov verejných rozpočtov.  

III.1.3) 

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny 

dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu 

zákazky udelia splnomocnenie (úradne osvedčené) jednému z členov skupiny dodávateľov 

konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom 

obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia jej ponuky a uzatvorenia zmluvy a 

pre komunikáciu a zodpovednosť v procese plnenia zmluvy, podpísať spoločné vyhlásenie 

každého z členov, že zotrvá v skupine počas celého postupu zadávania zákazky a aj 

počas realizácie zákazky.  

III.1.4) 
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 

Áno. 

 

Opis osobitných podmienok: Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.  

Verejný obstarávateľ vyžaduje od záujemcov čestné vyhlásenie, s úradne osvedčeným 

podpisom osoby oprávnenej konať za záujemcu podľa aktuálneho výpisu z Obchodného 

registra o tom, že v prípade úspešnosti jeho ponuky, uzatvorí poistnú zmluvu o poistení 

za škodu z podnikateľského rizika na minimálnu poistnú sumu 1 600 000,- EUR. Fotokópia 

poistnej zmluvy alebo potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy (poistka) bude prílohou 

zmluvy.  

Verejný obstarávateľ vyžaduje od záujemcov čestné vyhlásenie, s úradne osvedčeným 

podpisom osoby oprávnenej konať za záujemcu podľa aktuálneho výpisu z Obchodného 

registra o tom, že v prípade úspešnosti jeho ponuky bude mať k dispozícii strojové vybavenie 



na deacidifikáciu kníh, ktorým bude schopný začať plnenie zmluvy do jedného mesiaca 

od podpisu zmluvy a zoznam takéhoto strojového vybavenia bude prílohou k zmluve. Strojové 

vybavenie musí zabezpečiť deacidifikáciu v požadovanej kvalite:  

- dosiahnutie hodnoty pH od 7,5 do 9,0 po deacidifikácii;  

- zvýšenie alkalickej rezervy od 0,5 do 2,0 %;  

- žiadne oslabenie papiera po deacidifikácii;  

- s minimálnou kapacitou spracovania 40 ton lignocelulózových nosičov za rok.  

Verejný obstarávateľ vyžaduje od záujemcov čestné vyhlásenie, s úradne osvedčeným 

podpisom osoby oprávnenej konať za záujemcu podľa aktuálneho výpisu z Obchodného 

registra o tom, že v prípade úspešnosti jeho ponuky bude mať k dispozícii strojové vybavenie 

na deacidifikáciu archívnych dokumentov, ktorým bude schopný začať plnenie zmluvy 

do jedného mesiaca od podpisu zmluvy a zoznam takéhoto strojového vybavenia bude prílohou 

k zmluve.  

Strojové vybavenie musí zabezpečiť deacidifikáciu v požadovanej kvalite:  

- dosiahnutie hodnoty pH od 7,5 do 9,0 po deacidifikácii;  

- zvýšenie alkalickej rezervy od 0,5 do 2,0 %;  

- žiadne oslabenie papiera po deacidifikácii;  

- s minimálnou kapacitou spracovania 10 ton lignocelulózových nosičov za rok.  

Verejný obstarávateľ vyžaduje od záujemcov čestné vyhlásenie, s úradne osvedčeným 

podpisom osoby oprávnenej konať za záujemcu podľa aktuálneho výpisu z Obchodného 

registra o tom, že je schopný:  

- deacidifikovať archívne dokumenty uložené v uzavretých papierových škatuliach s rozmermi 

najmenej 30 x 40 x 30 cm;  

- deacidifikovať mapy a iné lignocelulózové 2D objekty s rozmerom najmenej 120 x 120 cm;  

- deacidifikovať ručne.  

Verejný obstarávateľ vyžaduje od záujemcov čestné vyhlásenie, s úradne osvedčeným 

podpisom osoby oprávnenej konať za záujemcu podľa aktuálneho výpisu z Obchodného 

registra o tom, že v prípade úspešnosti jeho ponuky bude mať k dispozícii špeciálne zariadenia 

priamo určené na skenovanie filmových materiálov v rozlíšení 2k a 4k, ktorým uskutoční 

činnosti na zabezpečenie konverzie filmových objektov; pričom priloží aj úradne osvedčené 

kópie certifikátov o schopnosti konvertovať filmový materiál v rozlíšení 2k, 4k vydaných 

výrobcom zariadenia alebo autorizovanou osobou, záujemca môže predložiť aj iné dôkazy, 

ktoré sú rovnocenné s požadovanými certifikátmi. Certifikáty, resp. iné dôkazy 

podľa predchádzajúceho textu a zoznam takéhoto strojového vybavenia budú prílohou 

k zmluve.  

Vyššie požadované čestné vyhlásenia za skupinu dodávateľov predkladá líder skupiny 

dodávateľov.  

Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od úspešného uchádzača, aby mal pre plnenie zmluvy 

k dispozícii informačný systém, určený na vyhľadávanie, založený na fulltextových 

technológiách, ktorý bude zabezpečovať vyhľadávanie v neštruktúrovaných dátach s plnou 

podporou skloňovania podľa pravidiel slovenského jazyka. Skloňovanie slov, dvojtvarov a 

viacnásobných slovných spojení bude musieť byť automatické, bez použitia zástupných 

znakov (t. j. bez tzv. „hviezdičkovej konvencie).  

III.2) PODMIENKY ÚČASTI 

III.2.1) 
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane poţiadaviek týkajúcich sa zápisu 

do profesijného alebo obchodného registra 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Záujemca musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"zákon o verejnom obstarávaní alebo ZVO") a preukáže ich podľa § 26 ods. 2 až 4 zákona 

o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií 

(doklady predložené podľa § 26 ods. 2 písm. a), b), c) a d) nesmú byť staršie ako tri mesiace ku 

dňu predkladania žiadosti o účasť).  

Záujemca môže nahradiť požadované doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname 



podnikateľov, ktorý úrad vedie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 27 zákona tak, že predloží nasledujúce 

doklady:  

a) podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým 

môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru (v prípade 

skupiny dodávateľov požiadavku spĺňa skupina spoločne).  

b) podľa § 27 ods. 1 písm. c) - súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch s prílohami za roky 

2007 zvlášť, 2008 zvlášť, zostavené k poslednému dňu účtovného obdobia (hospodárskeho 

roka), za ktoré sa výkazy zostavujú; výkazy sa požadujú potvrdené príslušným daňovým 

úradom v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov; potvrdenie nesmie byť staršie 

ako tri mesiace k dátumu predkladania žiadosti o účasť. Zahraniční záujemcovia predkladajú 

požadované výkazy potvrdené správcom dane v príslušnom členskom štáte, v ktorom má 

záujemca sídlo (daňový domicil) v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými 

v príslušnom členskom štáte.  

c) podľa § 27 ods. 1 písm. d) - výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch 

za roky 2007 zvlášť, 2008 zvlášť zostavené vždy k poslednému dňu účtovného obdobia 

(hospodárskeho roka), za ktoré sa výkazy zostavujú; výkazy sa požadujú potvrdené príslušným 

daňovým úradom v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov; potvrdenie nesmie byť 

staršie ako tri mesiace k dátumu predkladania žiadosti o účasť. Záujemca predloží formou 

čestného vyhlásenia na samostatnom liste údaj o celkovom obrate, ktorý sa viaže na predmet 

zákazky za roky 2007 zvlášť, 2008 zvlášť. Celkový ročný obrat uvedený v požadovanom 

výkaze v každom uvedenom roku musí byť vyšší ako 300 mil. SKK bez DPH. V prípade 

skupiny dodávateľov celkový ročný obrat predstavuje sumár 300 mil. Sk bez DPH za všetkých 

členov skupiny dodávateľov. Zahraničný záujemca predloží údaj o obrate za príslušné účtovné 

obdobie (hospodársky rok) v pôvodnej mene a prepočet pôvodnej meny na SKK 

podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu, ku ktorému sú výkazy (súvaha alebo 

výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch) 

za požadované účtovné obdobie (hospodársky rok) zostavené. Zahraniční záujemcovia 

predkladajú požadované výkazy potvrdené správcom dane v príslušnom členskom štáte, 

v ktorom má záujemca sídlo (daňový domicil) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

platnými v príslušnom členskom štáte.  

V prípade, ak doklady predkladá skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z. z., 

preukazuje sa splnenie požadovaných podmienok spoločne.  

III.2.3) Technická spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Na splnenie podmienok účasti podľa § 28, § 29 a § 30 zákona sa od záujemcu požaduje:  

a) Predloženie najmenej jednej referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne najmenej 

2 referencie) k úspešne zrealizovaným zmluvám (t. j. k zmluvám už zrealizovaným alebo 

ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich 

rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky), pričom celková hodnota referencií za každý 

rok zo zmlúv bude vo výške najmenej 100 000 000,- SKK bez DPH.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 



upozorniť v žiadosti o účasť.  

b) Predloženie najmenej jednej referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne najmenej 

2 referencie) v oblasti konverzie textových objektov zo zdrojov PFI za každý rok bude 

v rozsahu najmenej 25 000 kusov skonvertovaných strán formátu A4 zo zdrojov PFI a 

najmenej 25 000 ks skonvertovaných strán formátu A3 zo zdrojov PFI s rozlíšením najmenej 

150 dpi. Požaduje sa odovzdanie referencie s predmetným objemom skonvertovaných strán vo 

formátoch A4 a A3 na DVD nosiči (nosičoch) alebo na inom pamäťovom médiu pripojiteľnom 

cez USB.  

c) Predloženie najmenej jednej referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne najmenej 

2 referencie) k úspešne zrealizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným alebo 

ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich 

rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky), ktoré bude v oblasti konverzie textových 

objektov zo zdrojov PFI (pričom textovým objektom sa rozumie textový objekt v slovenskom 

jazyku alebo v inom jazyku Európskej únie) za každý rok v rozsahu najmenej 60 000 

normostrán skonvertovaného textu z textového objektu formátu A4 a najmenej 100 000 

normostrán skonvertovaného textu z textového objektu formátu A3 zo zdrojov PFI s použitím 

optického rozpoznávania znakov (OCR) podľa (dobových alebo súčasných) pravidiel 

slovenského pravopisu, alebo (dobových alebo súčasných) pravidiel jazyka Európskej únie, 

v ktorom je text zobrazený (pričom pod rozpoznávaním znakov sa rozumie konverzia 

so slovenskou diakritikou alebo s diakritikou jazyka Európskej únie, v ktorom je text 

zobrazený).  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

Zároveň sa požaduje odovzdanie predmetu referencie (skonvertovaného textu) s príslušným 

objemom normostrán na DVD nosiči (nosičoch) alebo na inom pamäťovom médiu 

pripojiteľnom cez USB s označením dátumu a názvu každého konvertovaného objektu.  

d) Predloženie najmenej jednej referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne najmenej 

2 referencie) k úspešne zrealizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným alebo 

ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich 

rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky) zamerané na oblasť systémovej integrácie 

vrátane procesnej analýzy, analýzy, technického návrhu a implementácie informačného 

systému, založeného na fulltextových technológiách, pričom vyhľadávanie 

v neštruktúrovaných dátach plne podporuje skloňovanie podľa pravidiel slovenského jazyka 

alebo iného jazyka Európskej únie. Skloňovanie slov, dvojtvarov a viacnásobných slovných 

spojení musí byt' automatické, bez použitia zástupných znakov (t. j. bez tzv. 'hviezdičkovej' 

konvencie). Vyžaduje sa referencia implementácie takéhoto riešenia (informačného systému) 

pre minimálne 2 milióny samostatných dokumentov (dokumentov napísaných v slovenskom 

jazyku alebo v inom jazyku Európskej únie) pričom takýto informačný systém je v prevádzke 

najmenej 12 mesiacov, vyžaduje sa, aby aspoň jedna z referencií bola realizovaná 

nad multimediálnymi dátami v objeme najmenej 200 000 súborov (audio súborov a fotografií) 

s prehľadávaním metadát daných súborov s podporou skloňovania podľa pravidiel slovenského 

jazyka alebo pravidiel iného jazyka Európskej únie, pričom skloňovanie slov a viacslovných 

spojení musí byt' automatické, bez použitia zástupných znakov a zároveň informačný systém je 

v prevádzke najmenej 12 mesiacov; vyžaduje sa realizácia aspoň jednej z referencií 

pre minimálny počet používateľov 2500.  

V žiadosti o účasť uvedie záujemca funkčný odkaz na www stránku, ktorá bude k dispozícii 



pre obstarávateľa a bude cez ňu možné overiť funkčnosť informačného systému 

s multimediálnymi dátami v objeme najmenej 200 000 súborov (audio súborov a fotografií).  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

e) Predloženie najmenej jednej referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne 

minimálne 2 referencie) k úspešne realizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným 

alebo ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich 

rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky) v oblasti deacidifikácie lignocelulózových 

objektov PFI - kníh, pričom riešenie v oblasti deacidifikácie objektov zo zdrojov PFI za každý 

rok bude v rozsahu najmenej 10 ton kníh alebo viazaných dokumentov, pričom každá zo zmlúv 

na deacidifikáciu lignocelulózových objektov za každý rok musí obsahovať nasledujúce typy, 

vlastnosti objektov a požiadavky na proces deacidifikácie:  

- garancia dosiahnutia hodnoty pH od 7,5 do 9,0 po deacidifikacii;  

- zvýšenie alkalickej rezervy od 0,5 do 2,0 %;  

- žiadne oslabenie papiera po deacidifikácii.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

f) Predloženie najmenej jednej referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne 

minimálne 2 referencie) k úspešne realizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným 

alebo ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich 

rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky) v oblasti deacidifikácie lignocelulózových 

objektov PFI - archívnych dokumentov, máp, pričom riešenie v oblasti deacidifikácie objektov 

zo zdrojov PFI za každý rok bude v rozsahu najmenej 10 ton archívneho materiálu, pričom 

každá zo zmlúv na deacidifikáciu lignocelulózových objektov za každý rok musí obsahovať 

nasledujúce typy, vlastnosti objektov a požiadavky na proces deacidifikácie:  

- garancia dosiahnutia hodnoty pH od 7,5 do 9,0 po deacidifikacii;  

- zvýšenie alkalickej rezervy od 0,5 do 2,0 %;  

- žiadne oslabenie papiera po procese deacidifikácie.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 



o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

g) Predloženie najmenej jednej referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne 

minimálne 2 referencie) k úspešne realizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným 

alebo ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich 

rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky) v oblasti reštaurovania lignocelulózových 

objektov PFI, pričom každá zo zmlúv na reštaurovanie lignocelulózových objektov musí 

obsahovať nasledujúce typy a požiadavky na proces reštaurovania:  

- viazania kníh a reštaurovania máp;  

- odplesňovanie;  

- sušenia;  

- spevnenie papiera.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

 

h) Predloženie najmenej dvoch referencií za obdobie rokov 2006, 2007 alebo 2008 (t. j. 

súhrnne minimálne 2 referencie) k úspešne realizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už 

zrealizovaným alebo ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb 

zodpovedajúcich rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky) v oblasti konverzie 

archívneho filmového materiálu, pričom riešenie v oblasti konverzie archívneho filmového 

materiálu preukáže najmenej piatimi (5) konvertovanými archívnymi filmovými objektmi a 

zároveň piatimi (5) digitálne reštaurovanými filmovými objektmi a zároveň predloženie 

najmenej dvoch referencií za obdobie rokov 2006, 2007 alebo 2008 (t. j. súhrnne minimálne 2 

referencie) k úspešne realizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným alebo 

ukončeným) v oblasti konverzie filmových objektov, pričom najmenej jedna z referencií bude 

realizácia konverzie filmových objektov v rozlíšení najmenej 2k a najmenej jedna z referencií 

bude realizácia konverzie filmových objektov v rozlíšení najmenej 4k.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

i) Predloženie najmenej 2 referencií za roky 2006, 2007, 2008 (t. j. súhrnne najmenej 2 

referencie) k úspešne zrealizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným alebo 

ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich 

rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky v oblasti konverzie) v oblasti konverzie a 

reštaurovania video objektov, pričom riešenie za roky 2006, 2007, 2008 bude v rozsahu 

najmenej 5 konvertovaných a reštaurovaných video objektov.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 



zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

j) Predloženie najmenej 2 referencií za roky 2006, 2007, 2008 (t. j. súhrnne najmenej 2 

referencie) k úspešne zrealizovaným zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným alebo 

ukončeným) na riešenie (pod riešením sa rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich 

rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky v oblasti konverzie) v oblasti konverzie a 

reštaurovania audio objektov, pričom riešenie za roky 2006, 2007, 2008 bude v rozsahu 

najmenej 5 konvertovaných a reštaurovaných audio objektov.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

k) Predloženie referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne najmenej 2 referencie) 

v rozsahu najmenej 1200 hodín audio konverzie do textovej podoby v objeme najmenej 40 000 

normostrán a najmenej 1 200 hodín video konverzie do textovej podoby v objeme najmenej 40 

000 normostrán s identifikáciou konvertovaného objektu podľa dátumu, hodiny a názvu 

konvertovaného objektu, pričom výsledný text rešpektuje pravidlá slovenského pravopisu 

(súčasného alebo dobového) alebo pravopisu jazyka Európskej únie (súčasného alebo 

dobového) v ktorom je konvertovaný text predložený. Verejný obstarávateľ vyžaduje 

pre overenie predloženie referencie (skonvertovaného textu) s príslušným objemom 

normostrán na DVD nosiči (nosičoch) alebo na inom pamäťovom médiu pripojiteľnom 

cez USB s označením konvertovaného objektu podľa dátumu, hodiny a názvu každého 

konvertovaného objektu a zároveň bude popis obsahu nosiča priložený na samostatnom liste.  

l) Predloženie najmenej jednej referencie za každý z rokov 2007 a 2008 (t. j. súhrnne najmenej 

2 referencie), pričom riešenie v oblasti konverzie zdrojov za každý rok bude v rozsahu 

najmenej desať (10) konverzií televízneho vysielania alebo audio vysielania s označením 

dátumu, hodiny a názvu konvertovaného objektu, celkovo najmenej v rozsahu 5 hodín 

televízneho vysielania alebo audio vysielania. Požaduje sa predloženie referencie 

(skonvertovaného televízneho alebo audio vysielania) v príslušnom rozsahu na DVD nosiči 

(nosičoch) alebo na inom pamäťovom médiu pripojiteľnom cez USB s označením 

konvertovaného objektu podľa dátumu, hodiny a názvu každého konvertovaného objektu a 

zároveň bude popis obsahu nosiča priložený na samostatnom liste.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 



o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

 

m) Predloženie najmenej 6 referencií za roky 2006, 2007, 2008 k úspešne zrealizovaným 

zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným alebo ukončeným) na riešenie (pod riešením sa 

rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich rovnakému alebo podobnému predmetu 

zákazky v oblasti, konverzie, ochrany obsahu zdrojov) v oblasti konverzie 2D objektov, 3D 

malých a 3D veľkých objektov, pričom riešenie bude v rozsahu najmenej jedného 2D 

konvertovaného objektu, riešenie v oblasti konverzie 3D malých objektov bude v rozsahu 

najmenej jedného 3D malého konvertovaného objektu, riešenie v oblasti konverzie 3D veľkých 

objektov bude v rozsahu najmenej jedného 3D veľkého konvertovaného objektu.  

Požaduje sa predloženie referencie (skonvertovaných 2D, 3D malých a 3D veľkých objektov) 

v príslušnom rozsahu na DVD nosiči (nosičoch) alebo na inom pamäťovom médiu 

pripojiteľnom cez USB a zároveň bude popis obsahu nosiča priložený na samostatnom liste.  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

n) Predloženie najmenej jednej referencie za rok 2007 alebo 2008 k úspešne zrealizovaným 

zmluvám (t. j. zmluvám už zrealizovaným alebo ukončeným) na riešenie, (pod riešením sa 

rozumie vykonávanie služieb zodpovedajúcich rovnakému alebo podobnému predmetu 

zákazky) v oblasti archivácie, pred po a počas procesu konverzie pričom riešenie za každý rok 

bude v rozsahu najmenej tisíc (1 000) bežných metrov uložených objektov pri dodržaní 

platných predpisov v danej oblasti (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a 

o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 628/2002 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, s odvolávkou na zákon č. 

163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, zákon č. 184/2002 Z. z. 

o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo v zmysle príslušnej legislatívy 

platnej v EU pre danú oblasť).  

Referencia bude obsahovať: názov alebo obchodné meno, adresu sídla odberateľa alebo 

miesto podnikania, čas plnenia zmluvy (od - do, deň, mesiac, rok), stručný opis predmetu 

zmluvy (plnenia), zmluvnú cenu v SKK bez DPH, skutočne fakturovanú a uhradenú cenu 

v SKK bez DPH a ak je rozdiel aj odôvodnenie rozdielu týchto cien, tel. číslo a meno 

zamestnanca odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť, a potvrdenie príslušného odberateľa 

o vyššie uvedených údajoch.  

Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí tento 

verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, 

dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie 

o poskytnutí plnenia. Ak sú požadované údaje dôverné, na túto skutočnosť musí záujemca 

upozorniť v žiadosti o účasť.  

o) Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť referencie o kľúčových expertoch, ktorí sa 

preukážu predložením profesijných životopisov, dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

(overená kópia dokladu preukazujúceho najvyššie dosiahnuté vzdelanie), požadovaných 

certifikátov (overená kópia) a referencií osôb záujemcu, ktoré budú zodpovedné za plnenie 

zmluvy na poskytnutie služieb (kľúčoví experti).  

Referencia požadovaná verejným obstarávateľom, ktorou záujemca preukazuje príslušnú 

profesionálnu odbornú prax kľúčových expertov, musí obsahovať:  



- meno a priezvisko príslušného kľúčového experta,  

- názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa,  

- čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od - do (deň, mesiac, rok),  

- tel. číslo a meno zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno tieto 

údaje overiť,  

- stručný opis predmetu zmluvy/projektu, resp. rozsah činností, ktoré príslušný kľúčový expert 

zabezpečoval,  

- pozíciu, ktorú v rámci príslušnej zmluvy/projektu kľúčový expert zastával,  

- zmluvnú cenu zmluvy/projektu v SKK bez DPH, ak záujemca predloží zmluvnú cenu 

referencie v inej ako slovenskej mene, táto cena sa prepočíta podľa platného kurzu NBS k 31. 

12. príslušného roka, ktorého sa referencia týka, prepočet sa vykoná na samostatnom liste - ako 

nasledujúca strana po príslušnej referencii a bude obsahovať sumu v pôvodnej mene, platný 

kurz NBS k 31. 12. príslušného roka, na ktorý sa referencia vzťahuje, a prepočet na SKK.  

Tieto údaje sa budú preukazovať nasledujúcim spôsobom:  

Osobné a profesijné údaje sú dokladované profesijným životopisom, podpísaným expertom, 

ktorý svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť údajov v predloženom životopise.  

Všetky požadované certifikácie sa dokladujú notársky overenou kópiou certifikátu/potvrdenia.  

Vzdelanie sa dokladuje notársky overenou kópiou vysokoškolského diplomu alebo iného 

dokladu preukazujúceho požadované vzdelanie.  

Záujemca vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych 

požiadaviek na kľúčových expertov:  

Kľúčový expert č. 1 - projektový manažér:  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. minimálne 5-ročná preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť/odborná prax 

v oblasti riadenia projektov;  

3. skúsenosti s riadením najmenej dvoch projektov financovaných zo zdrojov EÚ v pozícii 

vedúceho tímu/riadiaceho zamestnanca.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 1 (projektový manažér) preukáže splnenie podmienky 

účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o vzdelaní a podmienok účasti č. 2 a č. 3 životopisom.  

Kľúčový expert č.2 - expert pre koordináciu projektov medzi PFI  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - študijný odbor kulturológia alebo 

príbuzný študijný odbor;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností 

v oblasti realizácie a koordinácie projektov;  

3. najmenej jeden rok praktických skúseností v inštitúciách PFI.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 2 (expert pre koordináciu projektov medzi PFI ) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o vzdelaní a podmienok účasti č. 2 a 

č. 3 životopisom.  

Kľúčový expert č.3 - bibliografický znalec  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 3 (bibliografický znalec) preukáže splnenie podmienky 

účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienku účasti č. 2 

životopisom.  

 

Kľúčový expert č 4 - expert na informačnú bezpečnosť  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v oblasti bezpečnostných projektov;  

3. odborná kvalifikácia preukázaná získaním medzinárodne uznávaného certifikátu 

v oblasti informačnej bezpečnosti (napríklad - CISM (Certified Information Security 

Manager), alebo CISA (Certified Information Security Auditor), alebo CISSP (Certified 

Information Systems Security Professional), vydávaných ISACA (Information Systems Audit 

and Control Association), respekt. (ISC) 2 (International Information Systéms Security 



Certification Consortium) alebo obdobného certifikátu.  

Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné 

s opatreniami na zabezpečenie kvality vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo 

vyplývajúce z európskych noriem alebo iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú 

rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie 

príslušného certifikátu.  

Záujemca u kľúčového experta č. 4 (expert na informačnú bezpečnosť) preukáže splnenie 

podmienky č. 1 kópiou dokladu o najvyššom vzdelaní, splnenie podmienky č. 2 životopisom a 

splnenie podmienky č. 3 kópiou požadovaného platného certifikátu.  

 

Kľúčový expert č. 5 - expert na konverziu textových objektov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností v oblasti návrhu 

a realizácie projektov v oblasti konverzie textových objektov.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 5 (expert na konverziu textových objektov) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o vzdelaní a podmienku účasti č. 2 

životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 6 - expert na históriu umenia na oblasť textové dokumenty, knihy, 

písomnosti  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 6 (expert na históriu umenia na textové dokumenty, 

knihy, písomnosti) preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní a podmienku účasti č. 2 životopisom.  

Kľúčový expert č. 7 - expert na reštaurovanie diel na papieri  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 7 (expert na reštaurovanie diel na papieri) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienku 

účasti č. 2 životopisom.  

Kľúčový expert č. 8 - expert na fotografovanie diel a objektov  

1. ukončené min. stredoškolské vzdelanie;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 8 (expert na fotografovanie diel a objektov) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienky 

účasti č. 2 životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 9 - expert na konverziu 2D objektov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v oblasti konverzie a postprodukcie 2D objektov alebo objektov podobného charakteru;  

3. najmenej 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektov/zmlúv v oblasti konverzie a 

postprodukcie statického obrazu za posledné 3 roky.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 9 (expert na konverziu 2D objektov) preukáže splnenie 

podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní, podmienok účasti č. 

2 životopisom a podmienky účasti č. 3 prostredníctvom referencie potvrdenej odberateľom.  

Kľúčový expert č. 10 - expert na históriu umenia na oblasť výtvarné umenie, maľba grafika, 

kresba  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  



Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 10 (expert na výtvarné umenie, maľba grafika, kresba) 

preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a 

podmienky účasti č. 2 životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 11 - expert na históriu umenia na oblasť ilustrácií  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 11 (expert na históriu umenia na oblasť ilustrácií) 

preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a 

podmienky účasti č. 2 životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 12 - expert na históriu umenia na oblasť sochárstvo  

1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 12 (expert na históriu umenia na oblasť sochárstvo) 

preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a 

podmienky účasti č. 2 životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 13 - expert na reštaurovanie malieb a sôch  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 13 (expert na reštaurovanie malieb a sôch) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienky 

účasti č. 2 životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 14 - expert na konverziu 3D malých objektov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v oblasti konverzie 3D malých objektov alebo objektov podobných 3D malým objektom, 

spracovania virtuálnej reality, práce s programovým vybavením pre 3D modelovanie a 

virtuálnu realitu;  

3. najmenej 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektu/zmluvy v oblasti konverzie 3D 

malých objektov za posledných 5 rokov.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 14 (expert na konverziu 3D malých objektov) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní, podmienok 

účasti č. 2 životopisom, podmienok účasti č. 3 prostredníctvom referencie potvrdenej 

odberateľom.  

 

Kľúčový expert č. 15 - expert na konverziu 3D veľkých objektov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v oblasti konverzie 3D veľkých objektov alebo objektov podobných 3D veľkým objektom, 

spracovania virtuálnej reality, schopnosť práce s programovým vybavením pre 3D 

modelovanie a virtuálnu realitu;  

3. najmenej 1 preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť s realizáciou projektov/zmlúv 

v oblasti konverzie veľkých 3D objektov.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 15 (expert na konverziu 3D veľkých objektov) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o vzdelaní, podmienok účasti č. 2 

životopisom, podmienky účasti č. 3 prostredníctvom referencie potvrdenej odberateľom.  

Kľúčový expert č. 16 - expert na konverziu filmových objektov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 



v oblasti:  

a.) digitalizácie filmových objektov,  

b.) digitálneho reštaurovania archívneho filmového obrazu,  

c.) farebných korekcií archívnych filmových objektov.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 16 (expert na konverziu filmových objektov) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o vzdelaní a podmienky účasti č. 2 

životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 17 - expert na laboratórne reštaurovanie filmov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti - laboratórne reštaurovanie filmov.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 17 (expert na laboratórne reštaurovanie filmov preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní, podmienok 

účasti č. 2 životopisom.  

Kľúčový expert č. 18 - expert na konverziu video objektov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností a pracovných 

zručností v oblasti:  

a.) konverzie video objektov,  

b.) práce s digitálnym konverzným zariadením určeným na konverziu video objektov,  

c.) práce na digitálnych strihových pracoviskách,  

d.) reštaurovania digitálnych videozáznamov.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 18 (expert na konverziu video objektov) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o vzdelaní, podmienky účasti č. 2 

životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 19 - expert na konverziu audio objektov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v oblasti:  

a) konverzie audio objektov,  

b) reštaurovania audio objektov alebo audio stôp vo video alebo filmových objektoch,  

c) štúdiových zvukových technológií.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 19 (expert na konverziu audio objektov) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o vzdelaní a podmienok účasti č. 2 

životopisom.  

Kľúčový expert č. 20 - expert na konverziu objektov televízneho vysielania  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v oblasti konverzie objektov televízneho vysielania.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 20 (expert na konverziu objektov televízneho vysielania) 

preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o vzdelaní a podmienky 

účasti č. 2 životopisom.  

 

Kľúčový expert č. 21 - expert na riešenie ochrany autorských práv v súvislosti s plnením 

predmetu zákazky  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti;  

3. publikačná činnosť v oblasti ochrany autorských práv.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 21 (expert na ochranu autorských práv v súvislosti 

s plnením predmetu zákazky) preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní, podmienok účasti č. 2 a č. 3 životopisom.  

 



Kľúčový expert č. 22 - expert na deacidifikáciu lignocelulózových nosičov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania,  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti;  

3. praktická skúsenosť s realizáciou v uvedenej oblasti s celkovým množstvom najmenej 20 

ton deacidifikovaných lignocelulózových nosičov, pričom najmenej 10 ton sa týkalo 

deacidifikácie jednotkových dokumentov a najmenej 10 ton sa týkalo deacidifikácie kníh.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 22 (expert na deacidifikáciu lignocelulózových nosičov) 

preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

podmienok účasti č. 2 životopisom a podmienky účasti č. 3 prostredníctvom referencie 

potvrdenej odberateľom.  

Kľúčový expert č. 23 - expert pre oblasť archivácie  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - odbor archívnictvo alebo príbuzný 

odbor;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 23 (expert pre oblasť archivácie) preukáže splnenie 

podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienky účasti č. 

2 životopisom.  

Kľúčový expert č. 24 - expert na fulltextové vyhľadávanie  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v oblasti IT, skúsenosti s návrhom a implementáciou klient/server - intranet technológií, 

vedomosti z UNIX a Windows operačných systémov (alebo obdobných) pre servery s návrhom 

štruktúry tabuliek databáz;  

3. minimálne 12 mesiacov skúsenosti s návrhom, implementáciou, prevádzkou a 

administráciou riešení založených na fulltextovej technológií.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 24 (expert na fulltextové vyhľadávanie) preukáže 

splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní, podmienky 

účasti č. 2 životopisom a podmienky č. 3 prostredníctvom referencie potvrdenej odberateľom.  

Kľúčový expert č. 25 - expert na šperky, porcelán, servis, príbory, historické sklo  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. (expert na šperky, porcelán, servis, príbory a historické 

sklo) preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom 

vzdelaní a podmienky účasti č. 2 životopisom.  

Kľúčový expert č. 26 - expert na reštaurovanie drevených, štukových plastík, nábytku  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 26 (expert na reštaurovanie drevených, štukových plastík 

a nábytku) preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom 

vzdelaní a podmienky účasti č. 2 životopisom.  

Kľúčový expert č. 27 - expert na reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov 

architektúry, zbraní  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 27 (expert na reštaurovanie kovových plastík a kovových 

prvkov architektúry, zbraní), preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienky účasti č. 2 životopisom.  

Kľúčový expert č. 28 - expert na reštaurovanie obrazov  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 



v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 28 (expert na reštaurovanie obrazov) preukáže splnenie 

podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienky účasti č. 

2 životopisom.  

Kľúčový expert č.29 - expert na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 29 (expert na reštaurovanie nástennej maľby, historickej 

omietky a muriva) preukáže splnenie podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní a podmienky účasti č. 2 životopisom.  

Kľúčový expert č. 30 - expert na archeológiu  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v oblasti architektonicko-historického výskumu.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 30 (expert na archeológiu) preukáže splnenie podmienky 

účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienky účasti č. 2 

životopisom.  

Kľúčový expert č. 31 - expert - historik pamiatkár  

1. ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  

2. najmenej 5 rokov preukázateľných profesionálnych praktických skúseností/odborná prax 

v uvedenej oblasti.  

Záujemca pri kľúčovom expertovi č. 31 (expert - historik pamiatkár) preukáže splnenie 

podmienky účasti č. 1 overenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a podmienky účasti č. 

2 životopisom.  

 

p) Zabezpečenie kvality podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní preukáže záujemca 

predložením dokladu: certifikát systému manažérstva kvality. Záujemca môže predložiť aj iné 

dôkazy, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek 

na vystavenie príslušného certifikátu, napr. opis systému riadenia kvality musí byť doložený 

príručkou kvality s prílohami a riadenou dokumentáciou (predloženou napr. v elektronickej 

forme), t. j. verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú 

rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie 

príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané 

príslušnými orgánmi členských štátov EÚ.  

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže záujemca využiť technické a 

odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii 

na plnenie zmluvy. V takom prípade predloží verejnému obstarávateľovi doklad preukazujúci 

túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto soby.  

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, 

sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov 

skupiny spoločne.  

III.2.4) 
Vyhradené zákazky 

Nie. 

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŢIEB 

III.3.1) 
Poskytovanie sluţby je vyhradené pre určitú profesiu 

Nie. 

III.3.2) 

Vyţaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb 

zodpovedných za poskytnutie sluţby 

Áno. 
 

 

ODDIEL IV: POSTUP  
IV.1) DRUH POSTUPU 

IV.1.1) 
Druh postupu 

Užšia súťaž. 



IV.1.2) 
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloţenie ponuky, alebo 

na rokovania alebo na účasť na dialógu 

 Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:  

IV.1.3) Zníţenie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu 

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

IV.2.1) 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena. 

  

IV.2.2) 
Pouţije sa elektronická aukcia 

Nie. 

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1) 
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

MKSR-3/2009 

IV.3.2) 
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 

Áno. 

 Predbežné oznámenie. 

 Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2009/S 133-194662 z 15.07.2009 

  

IV.3.3) 
Podmienky na získanie súťaţných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo 

informatívnych dokumentov 

 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 

 Dátum: 18. 11. 2009. Čas: 16.00 h.  

 Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie. 

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo ţiadostí o účasť 

 Dátum: 12. 10. 2009. Čas: 12.00 h.  

IV.3.5) 

Dátum odoslania výziev na predloţenie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu 

vybraným záujemcom 

19. 10. 2009 

IV.3.6) 

Jazyk (jazyky), v ktorom moţno predloţiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti  

 slovenčina 
 

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami 
 

 

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ 

VI.2) 

ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV 

SPOLOČENSTVA 

Áno. 

 

Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Verejný obstarávateľ sa plánuje 

uchádzať o finančné prostriedky z Operačného programu informatizácie spoločnosti a iných 

finančných mechanizmov fondov.  

VI.3) 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) obstarávajúci pre iného verejného 

obstarávateľa, ktorý je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

Ak doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť 

predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka. Ak sa 

zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.  

Ak záujemca predloží zmluvnú cenu referencie v inej ako slovenskej mene, táto cena sa 

prepočíta podľa platného kurzu NBS k 31. 12. príslušného roka, ktorého sa referencia týka, 

prepočet sa vykoná na samostatnom liste - ako nasledujúca strana po príslušnej referencii a 

bude obsahovať sumu v pôvodnej mene, platný kurz NBS k 31. 12. príslušného roka, na ktorý 

sa referencia vzťahuje, a prepočet na SKK.  



V prípade, ak nastane potreba nových služieb podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom 

obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s týmto ustanoveniami zákona, 

hodnota takýchto služieb je zarátaná do predpokladanej hodnoty zákazky.  

Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobne alebo poštou 

v uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote do 12. 10. 2009 do 12:00 hod 

na adresu verejného obstarávateľa. Na obale ponuky treba uviesť nasledujúce údaje: adresa 

verejného obstarávateľa, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné 

mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, označenie "súťaž - 

neotvárať", označenie heslom súťaže "Digitalizácia a ochrana kultúrneho dedičstva".  

VI.4) REVÍZNE POSTUPY 

VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach 

 

Úrad pre verejné obstarávanie   

IČO: 31797903   

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24   

Slovenská republika   

Telefón: 02/50264176   

Fax: 02/50264219   

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk   
 

 Orgán zodpovedný za konanie o ţiadostiach o nápravu 

 

Ministerstvo kultúry SR   

IČO: 00165182   

Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava   

Slovenská republika   

Telefón: 02/20482555   

Fax: 02/20482573   

E-mail: jana.petrovicova@ulture.gov.sk   

Internetová adresa (URL): http://www.culture.gov.sk   
 

VI.4.2) Podávanie ţiadostí o nápravu a námietok 

VI.4.3) Úrad, v ktorom moţno získať informácie o revíznych postupoch 

 

Úrad pre verejné obstarávanie   

IČO: 31797903   

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24   

Slovenská republika   

Telefón: 02/50264176   

Fax: 02/50264219   

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk   
 

VI.5) 
Dátum odoslania tohto oznámenia 

8. 9. 2009 
 

 


