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Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

Formulár: Príloha č. 3 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 Slovenskej republiky   

Kontaktná osoba: Jana Petrovičová   

Telefón: 02/20482555   

Fax: 02/20482573   

E-mailová adresa: jana.petrovicova@culture.gov.sk   
 

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

ČINNOSTI 

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

miestnych útvarov 

 
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:  

Všeobecná štátna správa 
 

 Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Áno. 
 

 

ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY  
II.1) OPIS 

II.1.1) 
Názov pridelený zákazke 

Správa a prevádzka nehnuteľností v rezorte Ministerstva kultúry SR 

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

  

 c) Služby. 

  

 Kategória služieb: 1. 

 Hlavné miesto alebo lokalita poskytovania služieb: Bratislava  

 Kód NUTS 

  SK0. 
 

II.1.3) Oznámenie zahŕňa 

II.1.4) 

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.  

II.1.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 79993000-1. 

II.1.6) 
Na zákazku sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) 

Nie. 

II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 

II.2.1) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek) 

  

 Hodnota: 16 500 000,0000 EUR 

 Bez DPH. 
 

 

ODDIEL IV: KONANIE  
IV.1) DRUH KONANIA 

IV.1.1. 
Druh konania 

Užšia súťaž. 

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

IV.2.1) 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena. 

  

IV.2.2) 
Využila sa elektronická aukcia 

Nie. 

IV.3 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1) Referečné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom 

 MKSR-04/209 

IV.3.2) 
Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky 

Áno. 

 Predbežné oznámenie. 

 Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2009/S 133-194661 z 15.07.2009 

 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania . 

 Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2009/S 144-211615 z 30.07.2009 

  

  
 



 

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY  

 

  

 Názov: MK-82/09/M Zmluva na poskytovanie služieb 

V.1) 
DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 

29. 12. 2009 

V.2) 
POČET DORUČENÝCH PONÚK: 

4 

V.3) 
NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA 

ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY 

 

AB Správcovská, a.s. líder skupiny dodávateľov a EMM, spol.s.r.o.   

IČO: 35 685 271   

Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava   

Slovensko   

Telefón: +421 2 58316223   

Fax: +421 2 53413610   

Internetová adresa (URL): www.hetech-service.sk   
 

V.4) INFORMÁCIE O HODNOTE ZMLUVY 

 Celková konečná hodnota zákazky:  

 Hodnota: 16 500 000,0000 

 a: EUR 

 Bez DPH. 

 Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov. 

 Hodnota: 60 

V.5) 
JESTVUJE PREDPOKLAD SUBDODÁVOK V RÁMCI ZMLUVY (ak je uplatniteľné) 

Nie. 
  

 

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1) 

ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO 

Z FONDOV SPOLOČENSTVA 

Nie. 

VI.2) 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Celková cena sa nedá určiť presne, vzhľadom k tomu, že vponukách boli uvedené a hodnotené 

jednotkové ceny. Množstvá a celková cena poskytovaných služieb bude závisieť od aktuálnych 

potrieb verejného obstarávateľa. 

VI.3) REVÍZNE POSTUPY 

VI.3.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach 

 

Úrad pre verejné obstarávanie   

IČO: 31 797 903   

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

Slovenská republika   

Telefón: 02/50264 176   

Fax: 02/50264 219   

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

 Orgán zodpovedný za mediačné konanie 

 
Ministerstvo kultúry SR   

IČO: 00 165 182   



Nám. SNP č.33, 813 31 Bratislava   

SK   

Telefón: +421 2 20482555   

Fax: +421 2 20482573   

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

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

VI.3.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok 

VI.3.3) Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch 

 

Úrad pre verejné obstarávanie   

IČO: 31 797 903   

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

Slovenská republika   

Telefón: 02/50264 176   

Fax: 02/50264 219   

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

VI.3.4) 
Dátum odoslania tohto oznámenia 

25. 1. 2010 
 

 
  

 

 


