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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 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): odbor verejného obstarávania

Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Lovásová

Telefón: +421 220482344

Fax: +421 220482271

E-mail: ingrid.lovasova@culture.gov.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.culture.gov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://www.culture.gov.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

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

Rekreácia, kultúra a náboženstvo



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 
Upratovacie služby pre objekt MK SR na Nám. SNP č. 33 v Bratislave

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

Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu): 14.

Hlavné miesto poskytovania služieb: Ministerstvo kultúry SR, Nám.
SNP č. 33, 813 31 Bratislave

NUTS kód:

SK010.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v
priestoroch budovy MK SR na Nám. SNP č. 33 v Bratislave. Ide o
objekt o celkovej podlahovej ploche cca 5 985,95 m2.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 90911200-8. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 111 984,0000 EUR

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 48



ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 5 500 Eur. Spôsoby
zloženia zábezpeky ponuky ako aj ďalšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu na základe
faktúr formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti
faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 
V prípade, ak úspešným uchádzačom bude skupina dodávateľov,
verejný obstarávateľ požaduje pred podpisom zmluvy, aby skupina
dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila
verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi,
ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky
voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu
zákazky.

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Áno.

opis osobitných podmienok: Úspešný uchádzač zabezpečí do 10 dní
od podpisu zmluvy poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri
výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške 100 000 eur
počas plnenia predmetu zmluvy. Túto skutočnosť preukáže úspešný
uchádzač príslušným dokladom (platnou poistnou zmluvou).

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
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 ). Ich splnenie preukáže podľa
§ 26 ods. 2 až 4 zákona, resp. podľa § 128 ods. 1 zákona. Doklady
budú predkložené ako originály, alebo úradne overené kópie.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží doklad podľa § 27
ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej



banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru Uchádzač môže na preukázanie finančného
alebo ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky o
schopnosti plniť finančné záväzky a to, že uchádzač nebol v
predchádzajúcich troch rokoch (2008 až 2010) a taktiež nie je v
súčasnosti v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru
dodržuje splátkový kalendár, jeho bežný účet nie je a nebol
predmetom exekúcie. Vyjadrenia banky nesmú byť staršie ako 3
mesiace odo dňa stanoveného ako termín na predkladanie ponúk.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách
ako tých, ktorých potvrdenie predkladá nemá vedené účty a ani
žiadne záväzky. Doklady budú predložené ako originály, alebo úradne
overené kópie. Odôvodnenie: Uchádzač preukáže svoju schopnosť
pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky bez
ohľadu na jeho ďalšie záväzky.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží doklad podľa § 28
ods. 1 písm. a) zákona - zoznam poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom 1.1 bol verejný obstarávateľ podľa tohto
zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 1.2 bola
iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
dodaní. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Verejný obstarávateľ požaduje, aby finančný objem predložených
poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky (t. j. poskytnutie upratovacích služieb) bol spolu za
uvedené obdobie, t. j predchádzajúce tri toky (2008, 2009, 2010) v
hodnote minimálne 50 000 EUR bez DPH. V prípade zmlúv s
viacročným plnením, napr. plnenia od roku 2007, resp. i po roku 2010,
do plnenia zmlúv za obdobie rokov 2008, 2009, a 2010 sa zahrnú iba
čiastkové hodnoty zmlúv plnené v období rokov 2008, resp. 2010.



Peňažné vyjadrenie poskytnutých služieb uvedie uchádzač v
pôvodnej mene a v mene EUR vrátane prepočtu inej meny na EUR
prepočítavacím koeficientom určeným európskou centrálnou bankou
platným v reálnej dobe poskytnutia služby. Potvrdenie odberateľa
bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: 1. názov alebo
obchodné meno uchádzača, adresu jeho sídla alebo miesto
podnikania 2. názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho
sídla alebo miesto podnikania, 3. predmet zmluvy, z ktorého musí
vyplývať, že išlo o poskytnutie upratovacích služieb, 4. cenu
poskytnutej služby, 5. lehotu poskytnutia služby, 6. meno a telefónne
číslo kontaktnej osoby odberateľa, pre overenie si uvedených
informácií Doklady budú predložené ako originály, alebo úradne
overené kópie. Odôvodnenie: Uchádzač realizovanými zmluvami
preukáže praktické skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky s prihliadnutím na
predpokladanú hodnotu požadovaného predmetu zákazky.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 
Nie.

III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby 
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

Zúčastniť sa elektronickej aukcie môži iba uchádzači, ktorí predloža
ponuku v lehote a na miesto stanovené verejným obstarávateľom a
ktorých ponuky budú spĺňať podmienky určené verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v
súťažných podkladoch a ktorých verejný obstarávateľ vyzve na účasť
v elektronickej aukcii prostredníctvom doručenej výzvy na účasť v
elektronickej aukcii. Elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva
pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.



Ďalšie bližšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov A3.
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a informácie o
procese elektronickej aukcie budú uvedené aj vo výzve.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
MK-2831/2011-40

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

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 19. 12. 2011. Čas: 10.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 10. 1. 2012. Čas: 10.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

Dátum: 30. 4. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 11. 1. 2012. Čas: 10.00 h. 

Miesto: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie.

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3. Ďalšie informácie 
Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne faxom, e-mailom (vo
formáte pdf) alebo poštou (v prípade zaslania žiadosti faxom a e-
mailom sa nevyžaduje dodatočné potvrdenie poštovou zásielkou) na
adrese uvedenej v bode I.1). Na žiadosti žiadame uviesť telefonický,
faxový, mailový kontakt a spôsob prevzatia súťažných podkladov. V
prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady vyzdvihne
v pracovných dňoch v čase 08.00 hod. - 11.00 hod. po vopred
telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa (Ing. Lovásová) uvedenou v bode 1. Z dôvodu použitia



elektronickej aukcie v súlade s § 43 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov sa otváranie ponúk uskutoční bez účasti
uchádzačov. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa
uskutoční dňa 21.12.2011 o 09:30 hod. v sídle Ministerstva kultúry
SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava, zraz vo vestibule.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
6. 12. 2011


