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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
Formulár: Príloha č. 7 k vyhláške č. 530/2009 Z. z. 
 
Druh postupu: Verejná 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: +421 220482555   
Fax: +421 220482573   
E-mail: jana.petrovicova@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 
Áno. 

 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II.1. Opis 
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
 Inžinierska a manažérska činnosť a technický dozor stavby : " Múzeum holokaustu v Seredi"  

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

  
 Kategória služby číslo: 12. 
 Hlavné miesto poskytovania služieb: Sereď 
 NUTS kód: 
  SK021. 

 

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 

II.1.4. 
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - výkon inžinierskej a manažérskej činnosti v štádiu: 
projektovej prípravy, výkonu technického a stavebného dozoru investora počas realizácie prác 
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a po dokončení stavby na investičnej akcii: " Múzeum holokaustu v Seredi ". Stavba pozostáva 
z 5 stávajúcich objektov, ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 5869, ktorý sa nachádza 
v Katastrálnom území mesta Sereď v areáli kasární v Seredi na Kasárenskej ulici a je 
evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Ide o bývalý židovský pracovný tábor, ktorý 
vykazuje hodnotu historickú, architektonickú a urbanistickú, ktorá spočíva v autentických 
pamiatkových objektoch a ich umiestnení v rámci samotného tábora ako aj mesta Sereď. Tieto 
objekty budú zrekonštruované a prispôsobené muzeálnym účelom. Okrem rekonštrukcie 
stávajúcich objektov v areáli bude vybudovaná vrátnica a administratívne centrum 
vrátane príslušných inžinierskych sietí ( vnútroareálové komunikácie, oplotenie, brány, 
osvetlenie ), terénne a sadové úpravy.  

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71300000-1. 

II.2. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek) 
II.2.1. Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv) 
  
 Hodnota: 39200,0000 EUR 
 Bez DPH. 
 

 

ODDIEL IV. POSTUP  
IV.1. Druh postupu 

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná 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. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
MKSR-2/2010 

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 
Áno. 

 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. 
 Číslo oznámenia vo VVO: 02475-MSS, číslo VVO 69/2010 z 14.04.2010. 
  
 

 

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY  

 

  
 Názov: Mandátna zmluva č.MZ-2010-06/SNM/01 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 
22. 6. 2010 

V.2. Počet prijatých ponúk 
8 

V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

 

Rabit BKS, spol.s.ro.   
IČO: 35 749 466   
Karloveská 63, 811 02 Bratislava   
SK   
Telefón: +421 254653351   

 



V.4. Informácie o hodnote zmluvy 
 Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky 
 Hodnota: 118885,0000 EUR 
 Bez DPH. 
 Celková konečná hodnota zákazky:  
 Hodnota: 39 200,0000 EUR 
 Bez DPH. 
 Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov. 
 Hodnota: 24 

V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy 
Nie. 

  

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ 

Áno. 

 
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky sa bude financovať 
z prostriedkov štrukturálnych fondov - Regionálny operačný program a z rozpočtových 
prostriedkov verejného obstarávateľa.  

VI.2. 

Ďalšie informácie 
Zmluva bude uzatvorená na 24 mesiacov s možnosťou predĺženia. Opis osobitných podmienok: 
Ministerstvo kultúry SR ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/20006 
Z. z., obstaráva daný predmet zákazky pre iného verejného obstarávateľa, štátnu príspevkovú 
organizáciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej 
kultúry, s ktorou úspešný uchádzač uzatvoril zmluvu, v zmysle oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania a súťažných podkladov. Komisia na vyhodnotenie súťažných ponúk: 
Prof. Pavol Mešťan, DrSc., Ing. Andrea Lisá, JUDr. Miroslav Chlebiš, Ing. Dagmar Špotáková, 
Mgr. Monika Lopušanová 

VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia 
6. 7. 2010 
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