Vytlačiť oznámenie Uložiť oznámenie Uložiť ako PDF

04261 - MUS
Vestník č. 146/2009 - 31.7.2009
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005
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).
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY
I.2)
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
Správa a prevádzka nehnuteľností v rezorte Ministerstva kultúry SR.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania sluţieb
c) Služby.
Kategória služby: 1.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava.
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)

Predmet zákazky tvorí komplexné poskytovanie služieb správy a prevádzky nehnuteľností
vykonávané na základe aktuálnych a perspektívnych potrieb účelného a efektívneho výkonu
správy a prevádzky nehnuteľností pre každú určenú nehnuteľnosť samostatne spočívajúce
najmä v týchto oblastiach: správa, prevádzka a údržba budov, správa prevádzka a údržba
zariadení, stavebné práce údržby na stavbe budov určených na umenie a kultúru, stavebné práce
údržby na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie, opravy a údržba zariadenia, montáž
strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce, opravy a údržba striech,
špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác, stavebno-inštalačné práce,
elektroinštalačné práce, elektroinštalačné práce v obytných budovách a neobytných budovách,
inštalovanie poplašných systémov a antén, inštalovanie telekomunikačných zariadení,
elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách, iné elektroinštalačné práce,
izolačné práce, kanalizačné a sanitárne práce, inštalácia a kladenie kanalizačných potrubí,
inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení, mechanické inštalácie,
kompletizačné (dokončovacie) práce, omietkarské práce, inštalovanie stolárskych a tesárskych
výrobkov, stolárske práce, obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín, maliarske, natieračské
a sklenárske práce, iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov, opravy a údržba
protipožiarnych zariadení, údržba plynových zariadení, opravy a údržba vnútornej inštalácie
budov, opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov, opravy a údržba
ústredného kúrenia, opravy a údržba chladiacich zostáv, opravy a údržba pohyblivých schodov,
opravy a údržba výťahov, zámočnícke služby, manipulácia s nákladom, služby pri správe
zariadení (inštitúcií), služby spojené so správou pozemkov, spravovanie majetku, stavebné
služby, poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom, služby
súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci, technická inšpekcia a skúšanie, strážne
služby, upratovacie služby, služby priemyselného čistenia, dezinfekčné a hubiace služby,
umývanie okien, poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, čistenie
pecí (kotlov) a komínov, špecializované čistiace (upratovacie) služby, čistenie (upratovanie)
budov, čistenie (upratovanie) parkovísk, rôzne čistiace (upratovacie) služby, čistenie
(upratovanie) kancelárií, záhradnícke služby, prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov,
bezpečnostné školenia, špeciálne služby súvisiace s odpadom (okrem komunálneho),
správcovské služby, technický audit objektívnych potrieb a účelnosti výkonu činností
spadajúcich do správy a prevádzky nehnuteľností. Podrobná špecifikácia bude uvedená v
súťažných podkladoch.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79993000-1.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79993100-2, 45212300-9, 45259000-7, 45261000-4, 45262000-1, 45300000-0,
45311100-1, 45311200-2, 45312000-7, 45314000-1, 45315000-8, 45317000-2, 45320000-6,
45330000-9, 45332000-3, 45340000-2, 45350000-5, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7,
45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 50413200-5, 50531200-8, 50700000-2,
50710000-5, 50720000-8, 50730000-1, 50740000-4, 50750000-7, 63110000-3, 70331100-1,
70332100-8, 79910000-6, 71315000-9, 71317100-4, 71317210-8, 71630000-3, 79713000-5,
90910000-9, 90921000-9, 90911300-9, 90915000-4, 90911200-8, 90919200-4, 45452000-0,
90914000-7, 77300000-3, 77340000-5, 80550000-4, 98341140-8, 98395000-8, 79212000-3,
90918000-5, 90000000-7, 90919100-3.
II.1.7)Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
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
Všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Zoznam organizácií spolu s ich
adresami je zverejnený na: http://www.culture.gov.sk.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Rozpätie hodnôt.
Od: 16 500 000,0000 Do: 17 260 000,0000 EUR
II.2.2)Opcie
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 60

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Poţadované zábezpeky a záruky
III.1.1)Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 165 969 eur v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní. Podrobné zloženie zábezpeky bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné
III.1.2)ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu jednotlivej organizácie.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Pred podpisom zmluvy vytvorí uchádzač osobu oprávnenú pre práva a povinnosti so zákonom.
III.1.3)Ak je záujemcom skupina dodávateľov, je záujemca povinný určiť jednu spoločnosť na
komunikáciu a podpisovanie ako lídra skupiny, a to prostredníctvom dokladu, ktorým môže
byť zmluva alebo čestné vyhlásenie, alebo iný právne záväzný doklad s rovnakým obsahom.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
III.1.4)
Áno.
Opis osobitných podmienok: Zmluva bude uzatvorená na obdobie 60 mesiacov, s možnosťou
predĺženia. Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od úspešného uchádzača, aby pred podpisom
zmluvy predložil poistnú zmluvu (úradne overenú kópiu) alebo potvrdenie príslušnej
poisťovne o poistení za škodu z podnikateľského rizika na minimálnu poistnú sumu 3 319 391
eur. Uchádzač predloží fotokópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o uzatvorení poistnej
zmluvy (poistku).
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane poţiadaviek týkajúcich sa zápisu do
III.2.1)
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") 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:
Finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní preukáže
uchádzač predložením týchto dokladov. 1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky. 2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) - prehľad o dosiahnutom obrate v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2006, 2007,
2008. Záujemca predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, za
posledné tri hospodárske roky, t. j. 2006, 2007, 2008 potvrdené správcom dane ako súčasť
riadneho alebo opravného daňového priznania (ak sa opravné daňové priznanie predkladalo).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Minimálna požadovaná
úroveň štandardov: a) V predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo
zahraničná banka potvrdí, že v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár;

bežný účet záujemcu nie je predmetom exekúcie a čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá
záväzky súvisiace so splácaním úveru v iných bankách ako v banke, ktorá vydala potvrdenie.
b) Podľa § 27 ods. 1 písm. d) - výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch
predložené správcovi dane ako súčasť riadneho alebo opravného daňového priznania (ak sa
opravné daňové priznanie predkladalo) za roky 2006 zvlášť, 2007 zvlášť, 2008 zvlášť a obrat,
ktorý sa viaže na predmet zákazky za roky 2006 zvlášť, 2007 zvlášť, 2008 zvlášť. Predkladané
doklady musia byť potvrdené správcom dane, záujemca môže predložiť originál alebo úradne
overenú kópiu. Celkový ročný obrat v každom uvedenom roku musí byť vyšší ako 120 mil.
SKK bez DPH v položkách, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade skupiny dodávateľov
celkový ročný obrat jedného z nich musí byť vyšší ako 75 mil. SKK bez DPH. Záujemca
zároveň predloží aj čestné vyhlásenie na samostatnom liste, že ním uvedená výška
vyčleneného obratu za každý rok zvlášť, sa viaže k činnosti, ktorá je rovnaká alebo podobná
ako predmet zákazky. Zahraničný záujemca predloží prepočet pôvodnej meny na SKK podľa
platného kurzu Národnej banky Slovenska k 31. 12. roku, ktorého sa údaj týka.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní preukáže
záujemca predložením týchto dokladov (originál alebo úradne overená kópia dokladov): a)
Zoznam úspešne vykonaných zmlúv alebo zmlúv v realizácii za posledné 3 roky (2006, 2007,
2008) podľa § 28, ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z., týkajúcich sa rovnakého alebo
podobného predmetu zákazky s uvedením obchodného mena a adresy sídla objednávateľa,
kontaktnej osoby, výšky zmluvnej ceny, trvania zmluvy (začiatok a koniec) a úplného kontaktu
na osobu, ktorá tieto údaje potvrdí. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ. Ak bola odberateľom
iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné,
čestným vyhlásením záujemcu o ich dodaní. b) Údaje o strojovom a technickom vybavení,
ktoré má, resp. ktoré bude mať záujemca k dispozícii na poskytnutie služby. c) Podiel plnenia
zmluvy, ktorý bude mať uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
uvedie v súťažnej ponuke. d) Zabezpečenie : - kvality podľa § 29 zákona o verejnom
obstarávaní preukáže záujemca predložením dokladu: certifikát systému manažérstva kvality
pre poskytovanie správy a prevádzky nehnuteľností; - environmentálneho manažérstva podľa §
30 ZVO zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladu: certifikát na systém
environmentálneho manažérstva; - certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci; - potvrdenie príslušného obvodného úradu životného prostredia a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva o nakladaní s nebezpečnými odpadmi vydané pre
uchádzača. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie. e)
Zoznam (meno, priezvisko, tituly, postavenie a zmluvný vzťah k záujemcovi) a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Minimálna požadovaná
úroveň štandardov: a) Predloženie zoznamu zrealizovaných zmlúv (minimálne troch) v
minimálnej výške 10 mil. SKK za každý rok a všetky zmluvy v úhrne 100 mil. SKK za každý
rok bez DPH. Zoznam musí obsahovať obchodné meno, adresu sídla, plánovaný podiel na
celkovej dodávke. Ak záujemca preukáže splnenie tejto podmienky prostredníctvom budúceho
poddodávateľa, potom predloží potvrdenie poddodávateľa o tom, že v prípade úspešnosti
uchádzača bude túto činnosť pre neho vykonávať. b) Neuvádza sa. c) Neuvádza sa. d)
Certifikát manažérstva kvality alebo opatrenia na zabezpečenie manažérstva kvality musia byť
vydané pre výkon správy nehnuteľností podľa kódovníka NACE K70.32, resp. rovnocenné
osvedčenie z členských štátov EÚ. Záujemca môže predložiť aj iné dôkazy, ktoré sú
rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu, napr. opis manažérstva kvality musí byť spracovaný a predložený
podľa medzinárodne uznávaných štandardov (napr. International Laboratory Accreditation
Council, International Accreditation Forum, European Accreditation a pod.) pre manažérstvo
kvality a pod., dokumentovaný príručkou kvality a riadenou dokumentáciou, t. j. verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami
na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek niektorého medzinárodného alebo národného

štandardu. Certifikát systému environmentálneho manažérstva alebo opatrenia na zabezpečenie
environmentálneho manažérstva musia byť vydané (realizované) pre výkon správy
nehnuteľností podľa kódovníka NACE K70.32., resp. rovnocenné osvedčenie z členských
štátov EÚ. Záujemca môže predložiť aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na
zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu, napr. opis systému environmentálneho manažérstva musí byť spracovaný a
predložený podľa medzinárodne uznávaných štandardov (napr. International Laboratory
Accreditation Council, International Accreditation Forum, European Accreditation a pod.) pre
systémy environmentálneho manažérstva a pod., dokumentovaný príručkou kvality a riadenou
dokumentáciou, t. j. verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú
rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek
niektorého medzinárodného alebo národného štandardu. Certifikát systému manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo opatrenia na zabezpečenie manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť vydané pre výkon správy nehnuteľností
podľa kódovníka NACE K70.32., resp. rovnocenné osvedčenie z členských štátov EÚ.
Uchádzač môže predložiť aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu, napr. opis systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
musí byť spracovaný a predložený podľa medzinárodne uznávaných štandardov (napr.
International Laboratory Accreditation Council, International Accreditation Forum, European
Accreditation a pod.), pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.,
dokumentovaný príručkou kvality a riadenou dokumentáciou, t. j. verejný obstarávateľ prijme
aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek niektorého
medzinárodného alebo národného štandardu. e) Zoznam osôb zodpovedných za plnenie
zmluvy musí obsahovať minimálne tieto údaje: pracovnú pozíciu zamestnanca alebo predmet
podnikania zmluvného partnera, ktorý manažéra alebo zamestnanca poskytol, a jeho pozíciu,
telefónne, faxové a e-mailové číslo na túto osobu. Záujemca predloží doklad aspoň o jednej
osobe, ktorá bude za výkon správy nehnuteľností zodpovedať, ktorá bola pre výkon správy
nehnuteľností odborne vyškolená medzinárodne uznávanou, odbornou školiacou inštitúciou,
ktorá vydáva špecializované certifikáty správcu nehnuteľnosti alebo pre oblasť výkonu správy
nehnuteľností ukončený odbornou skúškou.
Vyhradené zákazky
III.2.4)
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŢIEB
Poskytovanie sluţby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.1)
Nie.
Vyţaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb
III.3.2)zodpovedných za poskytnutie sluţby
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
Druh postupu
IV.1.1)
Užšia súťaž.
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloţenie ponuky, alebo na
IV.1.2)
rokovania alebo na účasť na dialógu
Predpokladaný počet dodávateľov:
Počet:
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
IV.1.3)Zníţenie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)
Najnižšia cena.

Pouţije sa elektronická aukcia
IV.2.2)
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.1)
MKSR-04/209
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.2)
Áno.
Predbežné oznámenie.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2009/S 133-194661 z 15.07.2009
Podmienky na získanie súťaţných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo
IV.3.3)
informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 6. 10. 2009. Čas: 15.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo ţiadostí o účasť
Dátum: 31. 8. 2009. Čas: 12.00 h.
Dátum odoslania výziev na predloţenie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.3.5)
vybraným záujemcom
Jazyk (jazyky), v ktorom moţno predloţiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie
IV.3.6)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
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV
VI.2) SPOLOČENSTVA
Nie.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
1. V prípade, ak záujemca nemá svojich zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných
poisťovniach, priloží ako súčasť žiadosti o účasť čestné vyhlásenie o tom, v ktorých má
poistených zamestnancov, a príslušný doklad z týchto poisťovní (netýka sa prípadu náhrady
dokladov podľa § 26 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie). 2. Záujemca je povinný
predložiť doklad (originál, alebo úradne overená kópia), z ktorého je zrejmé, kto koná a kto
podpisuje za spoločnosť. 3. Doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti
uvedené v časti III.2.2 a III.2.3. tohto oznámenia musia byť predložené ako originály alebo
úradne overené kópie. 4. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia najneskôr 12 dní
pred lehotou na predkladanie žiadostí o účasť oznámili verejnému obstarávateľovi svoju účasť
v predmetnom verejnom obstarávaní z dôvodu poskytovania transparentného vysvetľovania
podmienok účasti uvedených v tomto oznámení a výsledok v prípade uplatnenia revíznych
VI.3)
postupov. 5. Súťažné podklady sa budú poskytovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v
listinnej a v elektronickej forme len tým záujemcom, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky a na základe doručenej písomnej žiadosti na adresu uvedenú v ods. I.1) tohto
oznámenia. 6. Hodnotiace kritérium najnižšia cena je zložené z 8 kritérií: 1) Prevádzka budovy,
2) Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení, EPS a iných požiarnych zariadení,
3) Preventívna údržba a drobné opravy, 4) Upratovanie, údržba zelene a vonkajších plôch, 5)
Strážna služba, 6) Hodinové sadzby vybraných remesiel, 7) Materiál, 8) Stavebné práce a
materiál. Miera uplatnenia každého z ôsmych kritérií je daná jeho váhou. 7. V prípade, že
všetky ponuky budú neregulárne (napr. sa budú odvolávať na neplatné predpisy, ustanovenia,
normy a pod) alebo inak neprijateľné alebo nevýhodné pre verejného obstarávateľa a za
predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia bude verejný
obstarávateľ postupovať tak, že použije postup rokovacím konaním bez zverejnenia podľa § 58

zákona o verejnom obstarávaní. Na rokovanie vyzve všetkých uchádzačov, ktorí v tejto užšej
súťaži splnili podmienky účasti podľa § 26 až § 29 zákona o verejnom obstarávaní a predložili
ponuky. 8. Pri uzatváraní ďalších zmlúv si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať v
súlade s § 58 ods. 1 písm. j) ZVO. 9. Cenu uvádzanú v kritériu na vyhodnotenie ponúk uvedie
uchádzač vrátane DPH.
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: 20482573
E-mail: jana.petrovicova@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
Dátum odoslania tohto oznámenia
VI.5)
28. 7. 2009

