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Vestník č. 127/2009 - 4.7.2009
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005
Druh postupu: Užšia súťaž so skrátenými lehotami.
Druh zákazky: Práce.

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
Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie - Reduty.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania sluţieb
a) Práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: 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)
Práca má charakter rekonštrukcie budovy, ktorá je evidovaná ako národná kultúra pamiatka. Stavba sa
nachádza v centrálnej zóne mesta Bratislavy, hl. mesta Slovenska, z troch strán ohraničenej mestskými
ulicami, a to z južnej strany Medenou ulicou, zo západnej strany Mostovou ulicou a zo severnej strany
Palackého ulicou. Z východnej strany susedí s objektmi uličnej zástavby. Stavenisko sa nachádza v
uzavretom areáli s vybudovanou infraštruktúrou. Členenie stavby: I. Stavebná časť - stavebné objekty:

I. a) Rekonštrukcia budovy: - búracie práce, - architektonicko-stavebné riešenie, - sanácie zavlhnutých
murív objektu, - renovácia zabudovaného interiéru - kreslá veľkej sály, - ochrana proti vtáctvu, statika, - zdravotechnika (voda, kanál), - vnútorné rozvody plynu, - vykurovanie a rozvody chladu, vzduchotechnika a zdroj chladu, - umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody, slaboprúdové vnútorné rozvody (štruktúrovaná kabeláž, televízne rozvody a dochádzkový systém), rekonštrukcia vodovodnej prípojky, - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky. I. b) Reštaurátorské práce v
interiéroch a exteriéroch budovy - drevené prvky, kovové prvky, historický výťah, sanácia a obnova
štukovej plastickej výzdoby, umelecko-remeselné práce. II. Technologická časť - prevádzkové súbory:
- elektrická požiarna signalizácia, - evakuačný rozhlas - ozvučenie, - technológia trafostanice VN a
NN rozvody, - centrálny riadiaci systém - meranie a regulácia, - výťahy, - javiskové a bodové ťahy, svetelná technika, - videotechnika, - audiotechnika, - technológia kuchyne.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45212300-9.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45261000-4, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45340000-2, 45400000-1,
45421000-4, 45440000-3, 45454100-5, 45233160-8, 45311200-2, 45312100-8, 45312200-9,
45313100-5, 45314000-1, 45314300-4, 45314320-0, 45315000-8, 45315300-1, 45316000-5,
45316100-6, 45324000-4, 45331100-7, 45331110-0, 45331220-4, 45332000-3, 45332300-6,
45332400-7, 45343200-5, 45421100-5, 45421110-8, 45430000-0, 45331200-8.
II.1.7)Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Áno.
II.1.8)Rozdelenie na časti
Áno.
Počet častí: 2
Ponuky treba predložiť na: všetky časti.
II.1.9)Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2) MNOŢSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)Celkové mnoţstvo alebo rozsah
II.2.2)Opcie
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 28

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Poradové číslo časti: 1
NÁZOV: Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie - Reduty - (bez sanácie a obnovy štukovej
plastickej výzdoby).
STRUČNÝ OPIS
Práca má charakter rekonštrukcie budovy, ktorá je evidovaná ako národná kultúra pamiatka. Stavba
sa nachádza v centrálnej zóne mesta Bratislavy, hl. mesta Slovenska, z troch strán ohraničenej
mestskými ulicami, a to z južnej strany Medenou ulicou, zo západnej strany Mostovou ulicou a zo
severnej strany Palackého ulicou. Z východnej strany susedí s objektmi uličnej zástavby. Stavenisko
sa nachádza v uzavretom areáli s vybudovanou infraštruktúrou. Členenie stavby: I. Stavebná časť stavebné objekty: I. Rekonštrukcia budovy: - búracie práce, - architektonicko-stavebné riešenie, 1) sanácie zavlhnutých murív objektu, - renovácia zabudovaného interiéru - kreslá veľkej sály, - ochrana
proti vtáctvu, - statika, - zdravotechnika (voda, kanál), - vnútorné rozvody plynu, - vykurovanie a
rozvody chladu, - vzduchotechnika a zdroj chladu, - umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové
rozvody, bleskozvody, - slaboprúdové vnútorné rozvody (štruktúrovaná kabeláž, televízne rozvody a
dochádzkový systém), - rekonštrukcia vodovodnej prípojky, - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky. II.
Technologická časť - prevádzkové súbory: - elektrická požiarna signalizácia, - evakuačný rozhlas ozvučenie, - technológia trafostanice VN a NN rozvody, - centrálny riadiaci systém - meranie a
regulácia, - výťahy, - javiskové a bodové ťahy, - svetelná technika, - videotechnika, - audiotechnika, -

technológia kuchyne.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
2)
Hlavný slovník: 45212300-9.
MNOŢSTVO ALEBO ROZSAH
3) Celková zastavaná plocha - 3 107,17 m2, celková podlažná plocha objektu - 9 961,83 m2, celkový
obstavaný priestor - 82 458,80 m3. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH:
Hodnota: 26 057 226,0000 EUR
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH
Táto časť zákazky sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, v zmysle uznesenia vlády SR č. 949 zo
5)
17. 12. 2008 bez poskytnutia preddavku na plnenie zmluvy. Podrobnejšie podmienky financovania sú
uvedené v súťažných podkladoch.
Poradové číslo časti: 2
NÁZOV: Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch budovy - drevené prvky, kovové prvky,
historický výťah, sanácia a obnova štukovej plastickej výzdoby, umelecko-remeselné práce.
STRUČNÝ OPIS
Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch budovy - drevené prvky, kovové prvky, historický
výťah, sanácia a obnova štukovej plastickej výzdoby, umelecko-remeselné práce pre historickú
1)
budovy s týmito parametrami: Celková zastavaná plocha - 3 107,17 m2, celková podlažná plocha
objektu - 9 961,83 m2, celkový obstavaný priestor - 82 458,80 m3. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v
súťažných podkladoch.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
2)
Hlavný slovník: 45212300-9.
MNOŢSTVO ALEBO ROZSAH
3) Celková zastavaná plocha - 3 107,17 m2, celková podlažná plocha objektu - 9 961,83 m2, celkový
obstavaný priestor - 82 458,80 m3. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH:
Hodnota: 2 204 392,0000 EUR
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH
Reštaurátorské práce v interiéroch a na exteriérových fasádach budovy SF bude financované z
5) finančných prostriedkov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v predpokladanej výške 2 204 392
Euro bez DPH. Výzva 0708 NFM a NRHP, SK0126 - Reštaurátorské práce v interiéroch a
exetriéroch Reduty v Bratislave.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Poţadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 250 000 EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc EUR).
III.1.1)
Zábezpeka musí byť v mene EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sa vyžadujú v zmysle
zákona č. 25/2006 Z. z. a podrobne budú uvedené v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia
III.1.2)
Predmet zákazky sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, v zmysle uznesenia vlády SR č. 949 zo
17. 12. 2008 bez poskytnutia preddavku na plnenie zmluvy. Podrobnejšie podmienky financovania sú

uvedené v súťažných podkladoch. Reštaurátorské práce v interiéroch a na exteriérových fasádach
budovy SF bude financované z finančných prostriedkov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v
predpokladanej výške 2 204 392 EUR bez DPH.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia (§ 26) za každého
člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia (§ 27) alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 28) preukazuje spoločne. Skupina
III.1.3)dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť
splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov, ktorý bude 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 pre prípad podpisu zmluvy a zodpovednosti v procese plnenia
zmluvy, líder bude zabezpečovať komunikáciu a fakturáciu.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
III.1.4)
Áno.
Opis osobitných podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje od záujemcov čestné vyhlásenie o tom,
že v prípade úspešnosti jeho ponuky, uzatvorí poistnú zmluvu o poistení za škodu z podnikateľského
rizika na minimálnu poistnú sumu 8 298 480 EUR (250 mil. SKK). Fotokópia poistnej zmluvy alebo
potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy (poistka) bude prílohou zmluvy o dielo.
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 v zmysle § 26 ods. 2 až 4 zákona o verejnom obstarávaní predložením
originálnych dokladov alebo ich overených kópií (doklady predložené v zmysle § 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 záujemca predložením
týchto dokladov:
a) Podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky potvrdzujúce,
že sa záujemca nedostal opakovane do omeškania s úhradou splátky úveru, ak záujemca úver spláca,
alebo potvrdenie o tom, že záujemca nemá úver; (v prípade skupiny dodávateľov požiadavku spĺňa
skupina spoločne), čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá záväzky súvisiace so splácaním úveru
v iných bankách ako v banke, ktorá vydala potvrdenie. Okrem vyjadrenia banky predloží záujemca aj
čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky (vystavenie dokladu nesmie byť staršie ako tri
mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť, záujemca môže predložiť originál alebo úradne
overenú kópiu vystavenia dokladu).
Podľa § 27 ods. 1 písm. c) - súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch s prílohami zostavené k
poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia, potvrdené príslušným daňovým úradom
alebo audítorom u tých subjektov, pre ktoré je to povinné, účtovná závierka osoby vedúcej
jednoduché účtovníctvo musí obsahovať výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch,
účtovná závierka osoby vedúcej podvojné účtovníctvo musí obsahovať súvahu a výkaz ziskov a strát
a poznámky k účtovnej závierke (doklady musia byť overené daňovým úradom, pričom overenie
nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť, záujemca môže predložiť
originál alebo úradne overenú kópiu overenia).
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) - výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky
2006 zvlášť, 2007 zvlášť, 2008 zvlášť a údaj o obrate, ktorý sa viaže na predmet zákazky za roky
2006 zvlášť, 2007 zvlášť, 2008 zvlášť formou čestného vyhlásenia na samostatnom liste. Celkový
ročný obrat v každom uvedenom roku musí byť vyšší ako 400 mil. SKK bez DPH. V prípade skupiny
dodávateľov celkový ročný obrat predstavuje sumár 400 mil. Sk bez DPH za všetkých členov

skupiny dodávateľov. Zahraničný záujemca predloží údaj o obrate v pôvodnej mene a zároveň aj
prepočet pôvodnej meny na SKK podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu 31. 12.
roku, ktorého sa údaj týka. (doklady musia byť overené daňovým úradom, pričom overenie nesmie
byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť, záujemca môže predložiť originál
alebo úradne overenú kópiu overenia).
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 overená kópia dokladov):
V súlade s § 28: písm. b)
- referencie v kategórii pozemných stavieb o ukončených a odovzdaných stavbách objednávateľovi
za obdobie od roku 2004 (ukončená a odovzdaná celá stavba), počas ktorého bolo jednotlivo za
každú stavbu vyfakturovaných minimálne 300 mil. SKK bez DPH,
- referencie o stavbách zapísaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok (aspoň 3 NKP)
ukončených a odovzdaných objednávateľovi za obdobie od roku 2004, počas ktorého bolo spoločne
za všetky stavby (NKP) vyfakturovaných minimálne 200 mil. SK a najmenej 10 % z toho boli
umelecké a reštaurátorské práce. Referencie budú doplnené potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác v zmysle
§ 28 ods. 1 písm. b) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, t. j. minimálne 2 stavbyvedúcich zodpovedných za riadenie stavebných prác, doklad
o odbornej spôsobilosti minimálne 2 stavbyvedúcich na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov; rovnako budú akceptované doklady a rovnocenné osvedčenia vydávané v
iných členských krajinách podľa ich právnych predpisov,
písm. i) vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za
roky 2006 zvlášť, 2007 zvlášť, 2008 zvlášť,
písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca uskutočňujúci stavbu v
úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Zabezpečenie kvality v zmysle § 29 zákona o verejnom obstarávaní preukáže záujemca predložením
dokladu: certifikát systému manažérstva kvality na uskutočňovanie pozemných stavieb. 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
§ 28 ods. 1 písm. b) Referencie za pozemné stavby sa preukazujú nasledujúcimi údajmi:
Potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok nasledovne: meno alebo
úradný názov a adresa objednávateľa s uvedením, či ide o verejného obstarávateľa alebo o inú osobu
ako verejný obstarávateľ, názov stavby, dátum ukončenia stavby, zmluvná cena v SKK bez DPH
alebo v inej mene a prepočítanej podľa platného kurzu NBS k 31. 12. príslušného roka, v ktorom sa
stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, 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, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, a prepočet
na SKK; referencie budú preukázané
podľa § 28 ods. 1 písm. b) v plnom rozsahu. Referencie o stavbách zapísaných v registri
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných
podmienok nasledovne: - záujemcom podpísaný zoznam stavieb rovnakých alebo podobných ako je
predmet zákazky - národná kultúrna pamiatka; referencie budú potvrdené podľa § 28 ods. 1 písm. b)
v plnom rozsahu, ktorými preukáže účasť minimálne na 3 stavbách zapísaných v registri
nehnuteľných kultúrnych pamiatok: a) za minimálne 3 stavby sa považujú ukončené a odovzdané

objednávateľovi od roku 2004 (celá stavba), b) spoločne za všetky stavby záujemca vyfakturoval
minimálne 200 mil. SKK bez DPH a najmenej 10 % z toho boli umelecké alebo reštaurátorské práce.
Referencie sa preukazujú nasledujúcimi údajmi: obchodné meno alebo úradný názov a adresa
objednávateľa, názov stavby, číslo stavby v príslušnom registri pamiatok, dátum ukončenia stavby,
údaj o výške percenta z fakturovanej sumy bez DPH pripadajúcej na umelecké a reštaurátorské práce,
potvrdenie, že príslušná osoba vykonávala funkciu stavbyvedúceho pre predmetnú stavbu počas
celého obdobia realizácie stavby, obdobie vykonávania činnosti stavbyvedúceho od - do, zmluvná
cena v SKK bez DPH alebo v inej mene a prepočítanej podľa platného kurzu NBS k 31. 12.
príslušného roka, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, 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, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala
objednávateľovi, a prepočet na SKK,
referencie sa preukážu podľa § 28 ods. 1 písm. b) v plnom rozsahu. Za rovnaký alebo podobný
predmet zákazky sa považujú stavebné práce na obnove nehnuteľnej kultúrnej pamiatky zapísanej v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR - register nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo
príslušný zoznam/register nehnuteľných kultúrnych pamiatok v inej krajine.
§ 28 ods. 1 písm. g)
stavbyvedúci - referencie o stavbách v kategórii pozemných stavieb ukončených a odovzdaných
objednávateľovi od roku 2004 (ukončená a odovzdaná celá stavba), za ktoré bolo (jednotlivo)
vyfakturovaných minimálne 200 mil. SKK bez DPH a kde počas celého obdobia výstavby
stavbyvedúci vykonával funkciu stavbyvedúceho pre minimálne 1 stavbu v kategórii pozemných
stavieb. Referencie sa preukazujú nasledujúcimi údajmi: obchodné meno alebo úradný názov a adresa
objednávateľa s uvedením, či ide o verejného obstarávateľa alebo o inú osobu ako verejný
obstarávateľ, názov stavby, dátum ukončenia stavby, potvrdenie, že príslušná osoba vykonávala
funkciu stavbyvedúceho pre predmetnú stavbu počas celého obdobia realizácie stavby, obdobie
vykonávania činnosti stavbyvedúceho od - do, zmluvná cena v SKK bez DPH alebo v inej mene a
prepočítanej podľa platného kurzu NBS k 31. 12. príslušného roka, v ktorom sa stavba ukončila a
odovzdala objednávateľovi, 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, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, a prepočet na SKK, referencie budú
preukázané v súlade s § 28 ods. 1 písm. b) v plnom rozsahu,
- referencie o stavbách zapísaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok ukončených a
odovzdaných objednávateľovi od roku 2004, za ktoré bolo (celkovo) vyfakturovaných minimálne 200
mil. SKK bez DPH a kde počas celého obdobia výstavby stavbyvedúci vykonával funkciu
stavbyvedúceho pre minimálne 1 stavbu v kategórii stavieb zapísaných v registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok. Referencie sa preukazujú nasledujúcimi údajmi: obchodné meno alebo úradný
názov a adresa objednávateľa, názov stavby, číslo stavby/kód stavby v príslušnom zozname
pamiatok, dátum ukončenia stavby, potvrdenie, že príslušná osoba vykonávala funkciu
stavbyvedúceho pre predmetnú stavbu počas celého obdobia realizácie stavby, obdobie vykonávania
činnosti stavbyvedúceho od - do, zmluvná cena v SKK bez DPH alebo v inej mene a prepočítanej
podľa platného kurzu NBS k 31. 12. príslušného roka, v ktorom sa stavba ukončila a odovzdala
objednávateľovi, 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, v
ktorom sa stavba ukončila a odovzdala objednávateľovi, a prepočet na SKK, referencie sa preukážu v
súlade s § 28 ods. 1 písm. b) v plnom rozsahu.
Vyhradené zákazky
III.2.4)
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŢIEB

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
Druh postupu
IV.1.1)
Užšia súťaž so skrátenými lehotami.
Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami: Podľa § 54 ods. 4 zákona č.25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní - časová tieseň.

Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloţenie ponuky, alebo na rokovania
IV.1.2)
alebo na účasť na dialógu
Predpokladaný počet dodávateľov:
Počet: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: 1. Počet uskutočnených plnení
rovnakého alebo podobného druhu ako predmet zákazky (NKP) za roky 2004 až 2008 podľa
zoznamu zmlúv uvedeného v oddiele III.2.3. - 70 % 2. Objem uskutočnených plnení rovnakého alebo
podobného druhu, ako je predmet zákazky (NKP), v SKK za roky 2004 až 2008 podľa zoznamu
zmlúv uvedeného v oddiele III.2.3. - 30 %.
IV.1.3)Zníţenie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska:.
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou
alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu
váhu).
1. Cena stavebných prác bez DPH v SKK - 0,8
2. Výška zádržného na odstránenie nedostatkov a nedorobkov stavby v SKK - 0,2
Pouţije sa elektronická aukcia
IV.2.2)
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.1)
MKSR-2/2009
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.2)
Áno.
Predbežné oznámenie.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2008/S 218-290460 z 08.11.2008
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: 14. 8. 2009. Čas: 16.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Áno.
Cena: 1328,0000
Mena: EUR.
Podmienky a spôsob platby: Štátna pokladnica, Bratislava, č. ú.: 7000071687/8180. Spôsob platby a
prevzatie súťažných podkladov bude podrobnejšie uvedené vo výzve na predloženie ponuky.
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo ţiadostí o účasť
Dátum: 17. 7. 2009. Čas: 12.00 h.
Dátum odoslania výziev na predloţenie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.3.5)vybraným záujemcom
21. 7. 2009
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
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Reštaurátorské práce v interiéroch a na
exteriérových fasádach budovy SF bude financované z finančných prostriedkov EHP a Nórskeho
finančného mechanizmu v predpokladanej výške 2 204 392 Euro bez DPH. Výzva 0708 NFM a

NRHP, SK0126 - Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
1. V prípade, ak uchádzač nemá svojich zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných
poisťovniach, priloží 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
VI.3)
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. Projektová dokumentácia, ktorá tvorí prílohu
k súťažným podkladom, bude poskytnutá v elektronickej forme zdarma, v prípade záujmu o listinnú
podobu je povinný uchádzač uhradiť náklady za rozmnoženie.
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 33 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: 02/20482555
Fax: 02/20482573
E-mail: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Internetová adresa (URL): 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
Dátum odoslania tohto oznámenia
VI.5)
1. 7. 2009

