Obecný úrad Veľká Ida
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 7
ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
Kontaktná osoba za VO:
Tel. kontakt:
E-mail:
2.

Obec Veľká Ida,
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida,
Peter Nagy
00324868
2021245127
neplatca DPH
Ing. Vojtech Štromp
+421 903613625
vstromp@chello.sk

Názov a opis predmetu zákazky:
„Výroba, dodávka a montáž nábytku“

Výroba a dodávka nábytku projektu s názvom: „ CASTLE TO CASTLE “, rámci Programu
spolupráce INTERREG V. A – Slovenská republika- Maďarsko 2014-2020; kód projektu:
SKHU/1601/1.1/206; skrátený názov: CtoC.
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž atypického nábytku do štyroch miestností budovy
obecného úradu. Podrobnejšia špecifikácia nábytku je uvedená v prílohe č.4 Projektová dokumentácia
vrátane umiestnenia od projektovej kancelárie PH-Idea Budapest a v prílohe č.5 Výkaz výmer Položková a cenová špecifikácia predmetu zákazky. Návrhy nábytkov, výroba nábytkov bude
pred, priebehu a v závere výroby konzultované a pripomienkované verejným obstarávateľom
a zhotoviteľom projektovej dokumentácie nábytku. Pripomienky a návrhy kupujúceho je úspešný
uchádzač povinný rešpektovať a dodržať.

3.

Druh zákazky:

Tovary
4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník:
39100000-3 Nábytok
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5.

Predpokladaná hodnota zákazky:

43 333,00 eur bez DPH
6.

Lehota a miesto dodania tovaru:

do 31.12.2020
Miestom dodania tovaru je uvedený v bode č.1 tejto výzvy.
7.

Spôsob určenia ceny:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou).
Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky
atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie (príloha č. 5 Projektová dokumentácia),
technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na
zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.
Cena za predmet zákazky musí byť konečná a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre
riadne splnenie (dodávku) celého predmetu zákazky.
8.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena s DPH. Ak ponuku
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania, v
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania.
Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je
registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto
skutočnosť v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by
uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v
konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o
dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti
vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v
mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so
slovenskou sadzbou.
9.

Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti
doloženým dokladom o oprávnení dodať tovar– kópia, fotokópia živnostenského listu, výpisu
z obchodného registra a podobne - kópia. Ak ponuku prekladá uchádzač so sídlom mimo
územia slovenskej republiky, všetky doklady musia byť úradne preložené do štátneho jazyka,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
10.

Adresa spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
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Cenovú ponuku (vo formáte PDF podpísanú opečiatkovanú), doručte v lehote najneskôr do
11.09.2020 do 14,00 hod. elektronický na adresu osoby poverenej na vykonanie verejného
obstarávania vstromp@chello.sk. Do predmetu správy uviesť: Výroba, dodávka a montáž
nábytku “
11.

Otváranie ponúk:

Ponuky budú otvárané a hodnotené dňa 13.09.2020 o 17.00 hodine na obecnom úrade.
Otváranie ponúk je neverejné.
12.

Obsah ponuky

Predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky – kópia, výpis OR,
živnostenský list kópia
Vyplnená príloha č.1 Identifikácia uchádzača
Vyplnená príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Ocenený výkaz výmer - Položková a cenová špecifikácia predmetu zákazky vrátane popisu
ponúknutých zariadení.
13. Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena. Ak ponuku
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania, v
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania.
Cenovú ponuku predloží uchádzač v členení: suma bez DPH, suma vrátane DPH. V prípade,
že nie ste platcom DPH, uveďte túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM DPH“.
Ponuky uchádzačov, ktoré spĺňajú stanovené podmienky tejto výzvy podľa bodu 12 a neboli z
postupu zákazky vylúčené, budú vyhodnocované v zmysle bodu 13
14. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk do 30.10.2020
15. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z Programu spolupráce INTERREG V. A – Slovenská
republika- Maďarsko 2014-2020 a z rozpočtu obce.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti,
alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:
• ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
• nebola predložená ani jedna ponuka,
• ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
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Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po
vyhodnotení ponúk doručené (e-mailom) oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho
ponuky.
Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného rozhodnutia,
verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v súťaži
skončil ako ďalší v poradí.
Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifikačné údaje uchádzača
Návrh na plnenie kritérií na hodnotení ponúk
Návrh kúpnej zmluvy
Popis miestností
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer - technická špecifikácia predmetu zákazky

Vo Veľkej Ide, dňa 28.08.2020

Ing. Vojech Štromp
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

4

Obecný úrad Veľká Ida
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príloha č.1

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Miesto a dátum:

.........................................................
Podpis, pečiatka
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Obecný úrad Veľká Ida
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príloha č.2
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Výroba, dodávka a montáž nábytku“

A.
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
IČO:

B.
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena – za celý predmet zákazky v eurách

cena za celý predmet zákazky bez DPH ..........................................
výška DPH v eurách.........................................................................
cena za celý predmet zákazky s DPH ..............................................

„NIE SOM PLATCOM DPH“
„SOM PLATCOM DPH“
(nehodiace sa preškrtnite)
Nie som platiteľom DPH v SR
Som platiteľom DPH v SR
(nehodiace sa preškrtnite)

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach
ponuky a zároveň súhlasím s návrhom kúpnej zmluvy.

V ……………………………, dňa ………………….

.........................................................................
meno, priezvisko a pečiatka uchádzača
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Príloha č.3
KÚPNA ZMLUVA
(návrh)
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
Zmluvné strany
Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len „Kupujúci“)
a
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len „Predávajúci“)
(ďalej len „Zmluvné strany“)
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. kupujúci – verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „Výroba,
dodávka a montáž nábytku“, ktoré bolo vyhlásené dňa 28.08.2020 a úspešným uchádzačom sa
stal predávajúci.
Článok. I.
Predmet zmluvy
1.
Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť, dodať a namontovať kupujúcemu nábytok podľa
prílohy č.1 Položková a cenová špecifikácia, ktorá tvorí prílohu tejto kúpnej zmluvy
a kupujúci sa zaväzuje tieto od predávajúceho prevziať. Návrhy nábytkov, výroba nábytkov
a montáž nábytku bude pred, priebehu a v závere výroby spresnené, konzultované a

pripomienkované kupujúcim a interiérovým projektantom nábytku. Pripomienky a návrhý
kupujúceho je predávajúci povinný rešpektovať, dodržať a zrealizovať. Každý návrh nábytku
je predávajúci povinný odsúhlasiť kupujúcim
2. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality plnenia predmetu zmluvy, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo
nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia
príslušného orgánu, písomné stanovisko Kupujúceho a Predávajúci je povinný toto stanovisko
Kupujúceho rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
3. Ak by v priebehu plnenia predmetu zmluvy došlo k akýmkoľvek rozporom medzi
Kupujúcim a Predávajúcim, nesmie dôjsť k zastaveniu plnenia predmetu zmluvy alebo jeho
oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie plnenia zo strany Predávajúceho, pričom
Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.
Článok 2
Cena a platobné podmienky
1. Predávajúci touto zmluvou predáva a Kupujúci kupuje predmet zmluvy uvedený v čl. 1.
za dohodnutú cenu podľa § 3 ods. 1 v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
platnom znení v hodnote:
.......................... eur bez DPH, ....................... eur 20% DPH, ................... eur vrátane
DPH,
slovom: .......................................... eur, ktorá je stanovená v zmysle prílohy č. 1. “Položková
a cenová špecifikácia“ predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod č. 1.
2. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po písomnom odsúhlasení celkového
plnenia predmetu kúpnej zmluvy Kupujúcim, inak mu je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť
späť. Faktúra bude vo výške 100% z celkovej dohodnutej ceny, ktorú Predávajúci vystaví len
v prípade zápisničného odovzdania a prevzatia celého predmetu zmluvy bez vád a
nedorobkov.
3. Predávajúci nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri
včasnom upozornení Kupujúceho a za nedostatky na strane Predávajúceho.
4. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie ceny za dodávku predmetu zmluvy až po
dodaní predmetu kúpnej zmluvy.
5. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu.
6. Faktúra bude splatná do 90 dní od doručenia faktúry.
Článok 3
Realizácia dodávky a prechod vlastníctva
1. Termín dodania predmetu zmluvy je do 31.12.2020.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu zmluvy prejdú na Kupujúceho
po zaplatení zmluvnej ceny.
Článok 4
Podmienky plnenia predmetu zmluvy
1.
Predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou
na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi Kupujúceho,
pokynmi Kupujúceho, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán,
rozhodnutiami a vyjadreniami poskytovateľa NFP.

2.
Miestom plnenia predmetu zmluvy – je obecný úrad Veľká Ida.
3.
Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so
zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a následne do
31.12.2025, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
a)
Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b)
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,
d)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány
a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
Článok 5
Protokolárne odovzdanie
1. Celkový predmet zmluvy podľa čl. l tejto zmluvy prevezme Kupujúci od Predávajúceho
ako celok po jeho doručení, presune, odbornej montáži, inštalácii na miesto dodania v termíne
podľa článku 3 bodu 1 tejto zmluvy formou preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené
aj jednotlivé položky dodaného predmetu.
2. Po splnení dodávky predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy potvrdia túto skutočnosť
splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi na
preberací protokol.
3. Dňom zaplatenia kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k predmetu zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, Kupujúci preberá
zodpovednosť za nebezpečenstvo škody.
Článok 6
Záručná doba, záručný servis
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpnej zmluvy je dodaný podľa podmienok
zmluvy, všetkých jej príloh, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
2. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet kúpnej zmluvy záruku v rozsahu 24
mesiacov na celý predmet dodávky podľa čl. 1.
3. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise preberacieho protokolu
oboma zmluvnými stranami.
4. Kupujúci je oprávnený v prípade vzniku vady na dodanom tovare uplatniť písomnú
reklamáciu u predávajúceho. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení
Občianskeho zákonníka.
5. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu
Predávajúci.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného
používania alebo neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného živlu.
Článok 7
Zmluvné pokuty
1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok,
ktorý pre zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho
plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

2. Predávajúci nie je v omeškaní s dodávkou predmetu zmluvy v prípade, že priestory
určené pre predmet dodávky nie sú pripravené na dodávku alebo funkčné. V takomto prípade
je povinný Predávajúci na túto skutočnosť Kupujúceho písomne upozorniť a Kupujúci
následne Predávajúcemu určí náhradný termín alebo miesto dodávky.
3. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom realizácie dodávok tovarov uvedených
v čl. 3 ods. 1, môže Kupujúci účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za
každý deň omeškania.
4. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môže Predávajúci účtovať
Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou
stranou. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej
zmluvnej strany k jej uhradeniu povinnou zmluvnou stranou.
Článok 8
Vyššia moc
1.
Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto
zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením “vyššej moci”. Definícia vyššej moci
sa bude riadiť publikáciou „Vyššia moc a sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou
obchodnou komorou (MOK/ICC) pod číslom 421. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar,
zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti,
ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri
použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.
2.
Začatí, ako aj o pominutí pôsobenia “vyššej moci” sú zmluvné strany povinné sa
vzájomne bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie
predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia “vyššej moci”, najviac však 1 mesiac. Po uplynutí
tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom
odstúpení od tejto zmluvy.
Článok 10.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie zmluvy a Predávajúci prehlasuje,
že s týmto súhlasí bez nároku na uplatnenie si náhrady škody a ušlého zisku v nasledovných
prípadoch:
a) dohodou zmluvných strán;
b) jednostranným odstúpením v prípade:
ba) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie,
bb) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo
bc) ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu.
d) kupujúci má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky
administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
2. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od
zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, že
odstúpenie bolo doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní.
Článok 11.
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po
jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov
uzatvorených v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou kúpnou zmluvou sa zmluvné
strany riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej
obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a
že ju uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 - “Položková a cenová špecifikácia“
predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod č. 1.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Príloha:
1. Položková a cenová špecifikácia“ predmetu zmluvy
V Košiciach, dňa .................................... .....................V Košiciach, dňa
....................................
Kupujúci:
Peter Nagy
starosta

Predávajúci
konateľ

Príloha č.4

Popis miestností
Prvá miestnosť
„GRÓFI A BARÓNI V KAŠTIELI“
•

Tu budú zobrazení štyria členovia rodiny Csáky a dvaja členovia rodiny Schell,
a ktoré zohrávali z hľadiska histórie kaštieľa významnú rolu. Títo členovia rodín sú:

•

Rodokmene rodín budú zobrazené grafikou na podlahe, na ktorej budú vertikálne do
priestoru umiestnené tabule s obrázkami a textovým popisom, a ktorými budú
predstavení šiesti členovia rodín. Takto vytvorená inštalácia zaberajúca podstatnú časť
podlahy bude predstavovať väčší a veľkolepejší prvok výstavy.

•

Na tabuliach budú umiestnené archívne výstrižky a fotografie vlastníkov kaštieľa, na
ich zadných stranách budú grafické zobrazenia.

•

V rohu miestnosti bude priestorová inštalácia, ktorá bude pozostávať z dvoch
jedinečných vitrín a zväčšených pečatí rodín, ktorých odtlačky odzrkadľujú stĺpy
portikusu na priečelí kaštieľa.

•

Na tomto mieste bude tiež formou stĺpovej inštalácie na dvoch tabuliach umiestnená
expozícia o grófskom a barónskom titule.

•

Po obvode stien bude vytvorená jedinečná zostava tabúľ, na ktorých dostane priestor
chronologická časová os histórie a výstavby kaštieľa. Zobrazenie bude v podobe
layera nasledujúceho architektonické prvky a na rozširujúcej sa ploche bude
poskytovať aj priestor pre ďalšiu infografiku.

•

Na nástenných tabuliach budú zobrazené zväčšené erby rodín majiteľov a na
osobitnej tabuli budú uvedené mená všetkých vlastníkov.

Druhá miestnosť
Táto miestnosť bude zameraná na viacero tém. Kým v prvej miestnosti sa mohol návštevník
zoznámiť s kaštieľom z pohľadu rodín, ktoré ho vlastnili, v tejto druhej miestnosti môže
sledovať umiestnenie kaštieľa a jeho obklopujúcej usadlosti do komplexnejšieho historického
predstavenia a kontextu.
• Miestnosť by bola uprostred predelená oddeľovacím panelom na dve časti. Tým by sa
zväčšila výstavná plocha miestnosti a tematika, ktorú pôvodná koncepcia plánuje do
tretej miestnosti, by mohla byť zahrnutá do tohto priestoru v miestnosti druhej.
•

Na jednej strane panelu by sa na piedestáli nachádzala rozoberateľná, hmatateľná
maketa kaštieľa zobrazujúca jej periódy výstavby, ktorú by cez projektor dopĺňal
videomapping.

•

Popri tom by boli na stenách panelu zobrazené zväčšené archívne fotografie ďalších
dvoch kaštieľov vo Veľkej Ide, ako aj zrúcaniny hradu Perényi.

•

V rámci jednej nástennej grafiky by sa premietaním na starú mapu objavili aj kaštiele
a hrady župy Abaúj-Torna.

•

V okenných výklenkoch miestnosti by boli spolu s ich popisom na tabuliach
umiestnené 2D reprodukcie sôch kaštieľa.

•

Na 22´´ monitore zabudovanom do nezvyčajne vypracovaného stola by sme
archívnymi zábermi a pohľadnicami predstavili návštevníkom aristokratické kaštiele
župy Abaúj-Torna a Veľkej Idy pomocou takej virtuálnej databázy, v ktorej si
návštevníci môžu na dotykovej obrazovke zvoliť, o ktorom konkrétnom kaštieli sa
chcú dozvedieť viac informácií.

•

Nad dotykovou obrazovkou by na (pasívnom) LCD monitore, zabudovanom do
obrazového rámu, prebiehala tematická prezentácia z vopred vybraných digitálnych
materiálov
Plánované témy:
1.
Kaštieľ v dávnych časoch, archívne zábery - pohľadnice, výstrižky
2.
Fotografie z obnovy
3.
Fotografie zo života a podujatí v kaštieli
4.
Kaštieľ zhora, letecké zábery

•

Na nástennom backlight paneli by boli kópie rukopisu a ilustrácie diela spisovateľa
Arany János, Nagyidai cigányok (János Arany, Cigáni z Veľkej Idy).

•

V druhej časti miestnosti na konci pavilónu bude výstava hradu vo Veľkej Ide. Mali
by tu byť umiestnené grafiky, ktoré budú dookola po stene obsahovať obrazové,
grafické a textové informácie o archeologických vykopávkach týkajúcich sa hradu,
ako aj o obliehaniach hradu, jeho obrancoch a nepriateľoch.

•

Na strednej, väčšej nástennej ploche by mala byť v rámci videoprojekcie premietaná
rekonštruovaná bojová scéna z bitky.

•

Vedľa toho plánujeme do výklenku v stene umiestniť rekonštrukciu dobového
vojenského brnenia.

•

Ďalej plánujeme umiestniť aj vstavaný reproduktor, z ktorého bude znieť dobová
hudba z rôznych období výstavby kaštieľa. Po jeho zapnutí sa spustí zvuková
nahrávka: spomínanie majiteľov kaštieľa a cestovateľov na niekdajší život v kaštieli
(vo viacerých jazykoch), zaujímavosti, anekdoty, legendy o budove na 8 minútovej
zvukovej nahrávke.
Tretia miestnosť

•

Tretia miestnosť bude zahŕňať viac tém. A j táto miestnosť bude pomocou
oddeľovacích panelov rozdelená na viac častí. Na provizórnych stenách si návštevníci
budú môcť prečítať o histórii obce a na backlight paneli si budú môcť porovnať
zväčšenú katastrálnu mapu obce z 19. storočia s leteckými zábermi vyhotovenými

v súčasnosti. Na tomto mieste bude predstavená aj grafika rekonštrukcie parku
kaštieľa.
•

Na druhej strane panelu budú umiestnené zväčšené archívne fotografie niekdajšieho
interiéru kaštieľa a o jeho obyvateľoch v 20. storočí a na jednej stene bude umiestnený
reliéf erbu, ktorý bol pôvodne na vonkajšej fasáde kaštieľa.

•

Oddeľovací panel bude vytvorený tak, aby mal – okrem toho, že bude návštevníkom
značiť trasu a zároveň bude aj výstavnou plochou – aj viac funkcií: jedna časť bude
prispôsobená na sedenie, ale na tejto časti bude umiestnená aj sklenená inštalácia
s možnosťou otáčania okolo vlastnej osi a v ktorej si budú môcť návštevníci pozrieť
staré pohľadnice z prednej aj zadnej strany.

•

Vo výklenkoch v stene budú tiež umiestnené archívne fotografie a citácie týkajúce sa
kaštieľa.

•

V jednom rohu miestnosti bude pomocou nábytkovej inštalácie vytvorený menší
interiér na základe jednej archívnej fotografie, aby si aj návštevníci mohli užiť
atmosféru niekdajšieho zariadenia.
Štvrtá miestnosť

•

Výstava sa končí na chodbe kaštieľa.

•

V tejto miestnosti bude predstavená dnešná podoba kaštieľa. Na 42´´ monitore sa bude
premietať krátky film/produkcia o udalostiach v súvislosti s kaštieľom.

•

V miestnosti bude umiestnená aj vitrína s rôznymi publikáciami a oceneniami.

•

Na jednej stene budú umiestnené zväčšené fotografie zobrazujúce súčasnú funkciu
kaštieľa.

•

Okrem toho tu bude umiestnený stojan s aktuálnymi letáčikmi a bude vytvorená aj
priečka a dekoratívny stôl s knihou návštev.

