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02860 - MUS

Užšia sú až
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATE
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Ministerstvo kultúry SR

O: 00 165 182
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava-Staré Mesto
Kontaktné miesto (miesta)
Ministerstvo kultúry SR, sekcia ekonomiky
kontaktná osoba: Jana Petrovi ová
tel. .: 02/59 39 15 13, fax: 02/59 39 15 73
e-mail: jana.petrovicova@culture.gov.sk

alšie informácie možno získa  na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Sú ažné podklady a dopl ujúce dokumenty možno získa  na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
(miestach).
Ponuky alebo žiadosti o ú as  musia by  doru ené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávate a a hlavný predmet alebo predmety innosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávate a
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu pod a zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety innosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávate  nakupuje pre iných verejných obstarávate ov
Áno.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky pod a verejného obstarávate a
Monitorovanie, overovanie a finan ná kontrola výdavkov a erpania finan ných prostriedkov na realizáciu
podprojektov realizovaných partnermi Slovenskej národnej knižnice v rámci projektu "Vytvorenie siete s
informa ným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie".
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskuto ovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 9.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Tren ín,
Zvolen, Žilina.
NUTS kód: SK0.
II.1.3.
Oznámenie zah a
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stru ný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zabezpe enie monitorovania, overovania a finan nej kontroly výdavkov a erpania finan ných prostriedkov
"na mieste" na realizáciu podprojektov realizovaných partnermi Slovenskej národnej knižnice v Martine ako
kone ného prijímate a nenávratného finan ného príspevku v rámci projektu "Vytvorenie siete s informa ným
prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie", ktorý je
spolufinancovaný formou poskytnutia finan ného príspevku v zmysle schváleného Sektorového opera ného
programu Priemysel a služby. Ide o podporu kone ného prijímate a a partnerov formou zálohových platieb,
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resp. refundácie oprávnených výdavkov v schválenej výške finan ného príspevku. Predmetom zákazky je
zabezpe ovanie výkonu predbežnej finan nej kontroly, overovanie správnosti a ú elnosti ú tovných
dokladov na báze vecnej kontroly realizácie podprojektov jednotlivými partnermi v súlade s legislatívou ES
[Nariadenia Rady (ES) . 1260/1999, Nariadenia Rady (ES) . 2185/1996] a legislatívou SR [zák. .
523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zák. . 440/2000 Z. z. o správach finan nej kontroly v znení neskorších predpisov,
zák. . 502/2001 Z. z. o finan nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zák. . 618/2004 Z. z.]. Cie om je zabezpe enie efektívneho a hospodárneho erpania finan ných
prostriedkov ur ených na financovanie projektu a jeho podprojektov.
II.1.6.
Spolo ný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 74121220-1.
II.1.7.
Rozdelenie na asti
Nie.
II.1.8.
Povo uje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Služby sa poskytujú Slovenskej národnej knižnici v Martine, ktorá ako kone ný prijímate  zodpovedá aj za
partnerov za realizáciu celého projektu v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve medzi Riadiacim
orgánom pre Sektorový opera ný program Priemysel a služby a Slovenskou národnou knižnicou.
Služby sa poskytujú na území Slovenskej republiky v týchto organizáciách:
Bratislava: Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied a Slovenská technická univerzita
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Slovenská po nohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Tren ianska univerzita A. Dub eka v Tren íne
Technická univerzita vo Zvolene
Žilinská univerzita v Žiline
Predpokladá sa kontinuálny výkon kontroly ú tovných dokladov a dokladovej dokumentácie v nadväznosti
na kontrolu vecného plnenia špecifikovaného v ú tovných dokladoch na mieste. Kontrola sa týka realizácie
podprojektov zo strany partnerov kone ného prijímate a - Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 400 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskuto nenia
Za atie: 17. 9. 2007, ukon enie: 31. 12. 2008.

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky sa bude financova  zo štátneho rozpo tu. Podrobnejšie podmienky financovania budú
uvedené v sú ažných podkladoch.
III.1.3.
Právne vz ahy vyžadované od skupiny dodávate ov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Právna forma, ktorú má vytvori  skupina dodávate ov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Ponuku môže predloži  aj skupina podnikate ov. Skupina dodávate ov preukazuje splnenie podmienok ú asti



na verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia (§ 26 zákona o verejnom obstarávaní) za
každého lena skupiny osobitne a splnenie podmienok ú asti týkajúcich sa finan ného a ekonomického
postavenia (§ 27) alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 28) preukazuje spolo ne. Verejný
obstarávate  bude vyžadova  vytvorenie právneho vz ahu v zmysle ustanovení zák. . 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (Obchodný zákonník), ak bude prijatá ponuka skupiny dodávate ov, z dôvodu riadneho
uzavretia a plnenia zmluvy, pri om je skupina povinná zmluvne ur  ako lídra skupiny dodávate ov jednu
spolo nos  na komunikáciu a fakturáciu.
III.1.4.

alšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky ú asti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádza ov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok ú asti:
Záujemca musí sp  podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zák. . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len zákon o verejnom
obstarávaní) a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych
dokladov alebo ich overených kópií (doklad nesmie by  vydaný skôr ako tri mesiace ku d u predkladania
dokladov). Záujemca môže nahradi  požadované doklady pod a § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikate ov, ktorý úrad vedie. V
prípade, ak je záujemca zapísaný v zozname, predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o
oprávnení podnika  nie staršiu ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie dokladov z dôvodov oprávnenia a
pravidiel kona  za záujemcu alebo iný doklad preukazujúci túto skuto nos .
III.2.2.
Ekonomické a finan né postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok ú asti:
Finan né a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úrove  štandardov:
Záujemca preukáže predložením týchto dokladov (originál alebo overená kópia, dátum vystavenia dokladu
oprávnenou osobou nesmie by  starší ako tri mesiace ku d u predkladania dokladov):
a) § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobo ky zahrani nej banky o schopnosti záujemcu plni
svoje finan né záväzky.
Okrem vyjadrenia banky predloží záujemca aj estné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.
Doklady musia by  predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osved ená kópia.
b) § 27 ods. 1 písm. b) - potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
preukázaním poistnej zmluvy alebo potvrdením príslušnej pois ovne o poistení za škodu z podnikate ského
rizika na minimálnu poistnú sumu 10 mil. Sk alebo ekvivalent v cudzej mene. Záujemca predloží fotokópiu
poistnej zmluvy alebo potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy (poistku). Zmluva o poistení musí by  platná a

inná. Doklady musia by  predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osved ená fotokópia.
c) § 27 ods. 1 písm. d) - výkaz ziskov a strát, súvaha alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a
záväzkoch za roky 2004 zvláš , 2005 zvláš , 2006 zvláš  a obrat, ktorý sa viaže na predmet zákazky za roky
2004 zvláš , 2005 zvláš , 2006 zvláš . Doklady budú potvrdené da ovým úradom. Celkový ro ný obrat v
každom uvedenom roku musí by  vyšší ako 15 mil. Sk bez DPH. Da ové doklady za roky 2004, 2005 a 2006
potvrdí da ový úrad v súlade s § 22 ods. 3 zák. . 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finan ných org. Verejný obstarávate  posúdi splnenie požadovanej výšky obratu z výkazu
ziskov a strát, resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch. Ak je prevádzkovanie innosti kratšie ako tri roky,
preh ad o dosiahnutom celkovom obrate za každý hospodársky rok musí by  v minimálnej výške 15 mil. Sk.
Subjekty, ktoré nie sú vo všeobecnosti podnikatelia, napríklad ob ianske združenia, nadácie, školské
zariadenia, predložia dôkaz o tom, že ich ponuková cena nie je ovplyvnená nenávratným finan ným
prostriedkom od lenov a 2 % odvodom z daní a príjmom z iných darov (napr. oddelené ú tovníctvo).
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilos
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok ú asti:
V zmysle § 28 a § 29 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úrove  štandardov:
Technickú a odbornú spôsobilos  preukáže záujemca predložením týchto dokladov (originál alebo overená
kópia):
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam zmlúv na služby v oblasti ekonomického,

tovného, finan ného poradenstva - konkrétne v oblasti zabezpe ovania ekonomickej agendy formou
outsourcingu za predchádzajúce tri roky (2004 samostatne, 2005 samostatne a 2006 samostatne) s



uvedením cien, lehôt dodania a odberate ov; ak odberate om bol verejný obstarávate  pod a slovenského
zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávate , ak to bola iná osoba, dôkaz
o plnení potvrdí táto iná osoba, a ak to nebude možné, tak o dodávke predloží záujemca svoje vlastné
estné vyhlásenie. Minimálny po et takýchto dodávok ro ne - musia by  dve dodávky a celková ro ná

hodnota minimálne 6 mil. Sk bez DPH ro ne. V doklade o poskytnutí služby záujemca uvedie názov alebo
obchodné meno odberate a, adresu sídla, typ zmluvy a dátum jej uzatvorenia, predmet zmluvy, zmluvnú
cenu a kontaktnú osobu a jej telekomunika ný kontakt na overenie. Zoznam dodávok musí obsahova
všetky požadované údaje. V prípade, ak niektorá zo zmlúv v zozname nebude obsahova  požadované
údaje, verejný obstarávate  nebude na tento dôkaz prihliada .
Záujemca predloží potvrdenie podpísané štatutárnym orgánom, s úradne osved eným podpisom, že
poskytuje predmetné služby na Slovensku nepretržite aspo  5 rokov.
§ 28 ods. 2 - údaje o ekonomických a technických špecialistoch, tých, ktorí budú zodpovední za
poskytovanie služieb, bez oh adu na to, v akom zmluvnom vz ahu sú k záujemcovi, resp. tých, na ktorých sa
môže záujemca obráti  so žiados ou o vykonanie týchto prác. Záujemca predloží údaje o týchto
špecialistoch v štruktúre údajov - meno, priezvisko, dosiahnuté vzdelanie, prax, ktorá súvisí s predmetom
zákazy (zákazky, projekty, pracovnoprávny pomer - pre ktoré spolo nosti, resp. zamestnávate ov túto
innos  zabezpe oval a v ktorom roku). Toto sa preukáže estným vyhlásením, úradne osved eným za

každého špecialistu, o dostupnosti po as trvania zákazky, ku ktorému musia by  priložené doklady
potvrdzujúce jeho vzdelanie, odbornú prax.
§ 29 - záujemca predloží certifikát pod a systému riadenia kvality alebo opis systému riadenia kvality
záujemcu deklarovaný min. príru kou kvality s prílohami. Doklad musí by  predložený ako originál alebo
úradne osved ená kópia. Verejný obstarávate  taktiež prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú
rovnocenné s opatreniami na zabezpe enie kvality pod a požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
To sa týka aj znenia obsahu a rozsahu certifikátu, pri om je prípustný aj iasto ne zmenený rozsah a obsah,
ak pokrýva predmet zákazky.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre ur itú profesiu
Nie.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie
služby
Áno.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Užšia sú až so skrátenými lehotami.
Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:

asová tiese erpania finan ných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Služby sa poskytujú Slovenskej
národnej knižnici v Martine, ktorá ako kone ný prijímate  zodpovedá aj za realizáciu podprojektov zo strany
partnerov mimo rezortu kultúry a za realizáciu celého projektu v súlade s podmienkami stanovenými v
zmluve medzi Riadiacim orgánom pre Sektorový opera ný program Priemysel a služby a Slovenskou
národnou knižnicou.
IV.1.2.
Obmedzenie po tu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na ú as  na dialógu
Predpokladaný po et dodávate ov: 5.
Objektívne kritériá výberu obmedzeného po tu záujemcov:
1. Záujemcovi s najvyšším po tom zákaziek v rokoch 2003 - 2006 sa pridelí 75 bodov, ostatným záujemcom
body úmerne pod a po tu zákaziek ( ím nižší po et zákaziek, tým nižší po et bodov).
2. Záujemcovi s najvyšším finan ným objemom realizovaných zákaziek v rokoch 2003 - 2006 sa pridelí 25
bodov, ostatným záujemcom body úmerne pod a ich celkového finan ného objemu zákaziek ( ím nižší
finan ný objem, tým nižší po et bodov).
Následne sa zostaví kone né poradie záujemcov pod a sú tu bodov získaných na základe obidvoch kritérií
tak, že záujemcovi s najvyšším po tom bodov sa pridelí 1. poradie a ostatným záujemcom poradie od 2 do x
pod a získaných bodov ( ím nižší po et bodov, tým horšie poradie). Verejný obstarávate  vyzve na
predloženie ponuky prvých piatich záujemcov pod a zostaveného poradia. V prípade rovnosti bodov
rozhoduje o lepšom poradí vyšší celkový po et všetkých akcií za roky 2003 - 2006. Verejný obstarávate
bude pri hodnotení bra  do úvahy len tie potvrdenia, ktoré budú obsahova  všetky údaje požadované v bode



III.2.3.
IV.1.3.
Zníženie po tu ponúk alebo riešení po as rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z h adiska kritérií uvedených alej:
1.1. Cena za kompletnú službu - 75 %.
2.2. Periodicita zabezpe ovania služby v organizáciách pod a bodu II.2.1. tohto vyhlásenia - 25 %.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávate
MKSR-09/2007.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3.
Podmienky na získanie sú ažných podkladov a dopl ujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o sú ažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 6. 8. 2007. as: 15.00 h.
Úhrada za sú ažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o ú as
Dátum: 12. 7. 2007. as: 14.30 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na ú as  na dialógu vybraným záujemcom
Dátum: 18. 7. 2007.
IV.3.6.
Minimálna lehota, po as ktorej sú ponuky uchádza ov viazané
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 15. 8. 2007. as: 10.00 h.
Miesto: Na adrese sídla uchádza a uvedenej v bode I.1., presné miesto oznámi uchádza om informátor pri
vchode.
Osoby oprávnené zú astni  sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zú astni  iba uchádza i, ktorí
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môže za
každého uchádza a predkladajúceho ponuku zú astni  iba jedna osoba, v prípade skupiny to môže by
najviac jedna osoba za každého lena skupiny. Uchádza i sa na otváraní ponúk musia preukáza
nasledujúcim spôsobom, inak nemôžu by  prítomní na otváraní ponúk: uchádza  (fyzická osoba), štatutárny
orgán alebo len štatutárneho orgánu uchádza a (právnická osoba) sa preukážu na otváraní ponúk
preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnika .

ODDIEL VI. DOPL UJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakova
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.

alšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
25. 6. 2007.


