
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 3  podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Slovenská národná galéria
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00164712
Riečna 1, 815 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Riečna 1, 815 13 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Páleníková
Mobil: +421 908741593
Telefón: +421 220476117
Email: zlatica.palenikova@sng.sk
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.sng.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL) (ak je to uplatniteľné):  http://www.sng.sk

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa:  Organizácia riadená verejným právom

I.3)    Hlavná činnosť
Iné (uveďte)
Iné:  činnosť múzeí

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Výkony generálneho projektanta - úprava ceny podľa platnej indexácie ŠÚ SR

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1:  12
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Bratislava
Kód NUTS
SK

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
V zmysle ustanovení Zmluvy o dielo č.1205-05-01 zo dňa 15.12.2005, predmetom ktorej sú komplexné výkony 
generálneho projektanta stavby "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG", pristupujeme k úprave ceny
podľa platnej indexácie ŠÚ SR pre doposiaľ neukončené predmety plnenia: geodetické práce, prieskumné práce a
realizačná projektová dokumentácia. K úprave ceny dochádza vzhľadom k výraznému časovému posunu prípravy a
realizácie stavby - časový posun v trvaní 8 rokov od 4.Q2005 po 1.Q2012, nakoľko rozhodnutie o zahájení prác na
realizačnej dokumentácií je datované až k termínu júl.2012.

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71000000-8 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 
II.2.1)    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Jedna hodnota
Hodnota:  118 742,7600 EUR
Bez DPH

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie (v prípadoch uvedených v oddiele 2 prílohy D1) v prílohe D)
Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:  l)
g) - Zákazka na služby zadaná úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe súťaže návrhov 
Popri označení kolónky/kolónok vyššie zároveň jasným a prehľadným spôsobom vysvetlite dôvod, prečo je zadanie 
zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku 
Európskej únie zákonné, pričom v každom prípade uveďte príslušné skutočnosti a prípadne závery právnych predpisov v 
súlade s článkami príslušnej smernice.: V zmysle ustanovení Zmluvy o dielo č.1205-05-01 zo dňa 15.12.2005, 
predmetom ktorej sú komplexné výkony generálneho projektanta stavby "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba 
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areálu SNG", pristupujeme k úprave ceny podľa platnej indexácie ŠÚ SR pre doposiaľ neukončené predmety plnenia: 
geodetické práce, prieskumné práce a realizačná projektová dokumentácia. K úprave ceny dochádza vzhľadom k 
výraznému časovému posunu prípravy a realizácie stavby - časový posun v trvaní 8 rokov od 4.Q2005 po 1.Q2012, 
nakoľko rozhodnutie o zahájení prác na realizačnej dokumentácií je datované až k termínu júl.2012. K uzatvoreniu 
dodatku k hore uvedenej ZoD oprávňujú zmluvné ustanovenia, kde objednávateľ SNG je povinný pristúpiť na zmenu 
zmluvy aj dôjde k omeškaniu s plnením jeho povinností súčinnosti. Rozhodnutím objednávateľa došlo v uvedenom 
časovom horizonte k pozastaveniu prípravy predmetnej stavby opakovane niekoľko krát počas trvania zmluvného 
vzťahu, ktorý nie je ukončený a trvá.

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácia o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:  Nie
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
Ex ante_A BKPŠ

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky 
Áno
Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante :  Áno
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 084-141457
z:  30.04.2013
Ďalšie predchádzajúce uverejnenia (ak je to uplatniteľné) :  Nie

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov:  A B.K.P.Š., spol. s.r.o.

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
13.05.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
A B.K.P.Š., spol. s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  45318131
Nobelova 34 , 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421 243412698

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  124 317,1900 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  118 742,7600 EUR
Bez DPH

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

komisia: Ing. Zlatica páleníková, Ing. Peter Zoľák, Jozef Fáber
VI.3)    ODVOLACIE KONANIE

VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.2)    Podanie odvolania
VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
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Fax: +421 250264219
VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

17.05.2013
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