IPS
INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY
Formulár: Príloha č. 9 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

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: +421 220482555
Fax: +421 220482573
E-mail: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Adresa hlavnejstránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.culture.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.culture.gov.sk

I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a).
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Poskytovanie právnych služieb v konaní pred súdom
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania
služieb
(c) Služby.
Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 21.
c)

Hlavné miesto poskytovania služieb

Bratislava
NUTS kód:
SK01.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Poskytovanie právnych služieb (ochrana práv a záujmov Ministerstva kultúry SR, vrátane
konzultačnej činnosti) advokátom v súdnom konaní vedenom proti Ministerstvu kultúry SR vo veci,
ktorej hodnota je predbežne vyčíslená na 17 mil. EUR v dohodnutom čase a rozsahu, ktorý
zodpovedá hospodárnej a účelnej právnej pomoci v konaní pred súdom.

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79110000-8.
II.2.

Celkové množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Počet úkonov maximálne do výšky: 2 900 000 eur bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 2900000,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk.
IV.3.

Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
MKSR-15/2010

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy
30. 6. 2011
V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
7
V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
2
V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
JUDr. Ján Havlát, advokát
IČO: 530515133
Rudnayovo námestie č.1, 811 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254410102
V.5. Informácie o hodnote zmluvy
Celková konečná hodnota zákazky: Rozpätie hodnôt (ktoré sa brali do úvahy) .
Najnižšia ponuka: 3443,0000 Najvyššia ponuka: 2900000,0000 EUR
Bez DPH.
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov.
Hodnota: 30

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
Spĺňate podmienku § 7 ods. 2 písm. a)? (Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný
obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo
nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie
služieb, je táto osoba povinná používať a) postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101, ak
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5; pri zadávaní takej
zákazky nie je táto osoba povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby): Nie.
Registračné číslo: G0242-062-2001.

Meno a priezvisko, titul: Janka Petrovičová
Telefón: +421 220482555
Fax: +421 220482573
E-mail: jana.petrovicova@culture.gov.sk
VI.3. Ďalšie informácie

Zmluva je uzatvorená na dobu do úplného skončenia súdneho konania, t.j. do 31.12.2013 s
možnosťou predĺženia. Celkovú konečnú hodnotu zákazky nie je možné určiť presne, vzhľadom k
tomu, že verejný obstarávateľ nevie určiť presný počet úkonov, ktoré bude potrebné vykonať do
skončenia súdneho sporu. Verejný obstarávateľ určil v celkovej hodnote zákazky rozpätie od hodnoty
1 právneho úkonu: 3443 € bez DPH do maximálnej možnej výšky 2 900 000 € bez DPH. Zloženie
komisie: Ing. Šoltysová, JUDr. Naracsikova, Petrovičová, OSO. Číslo oznámenia vo VVO je 582/2010
zo dňa 21.12.2010, z technických príčin bolo uvedené číslo: 8105.

VI.4. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 8105-WYS, číslo VVO 243/2010 z 21.12.2010.
VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia
14. 7. 2011

