
 

SPRÁVA podľa § 21 

 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM 

zadávania pre podlimitné zákazky do 40 tis. eur  
v roku 2013 

 
Verejný obstarávateľ 

 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  

klasický sektor (podľa § 6 zákona) 

Predmet zákazky: Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí. 
 

 

Použitý  postup verejného obstarávania: 

Podlimitná   zákazka  realizovaná výzvou na predkladanie ponúk podľa § 100  zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov do 40 tis. eur 
a.1)  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

 
1 Židovská 1 

 
815 15 Bratislava 

2 Štatutárny orgán Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ 
 

3 Telefón: 
+421 (2) 59103100 

Fax: 
  
 

4 IČO: 
30 794 544  

 

5 Zodpovedná osoba za technickú 
špecifikáciu predmetu zákazky 

Ing.  Martin Štamm 
námestník pre techniku a realizáciu 
 

6 Tel.: 
+421 (2) 59103150 
 

7 Elektronická pošta (email): 
m.stamm@bkis.sk 
 

Internetová adresa (URL): 
www.bkis.sk 
 

 
a.2) Predmet zákazky:              služby  
 
a.2.1  Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí. 
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 Rozsah predmetu zákazky: do 39 999,00  bez DPH. 

a.2.2.Príloha 3  zák. č. 25/2006 Z. z. – neprioritné služby,  

          Kategória  služby: 27  

           CPV: 98390000-3 Iné služby 
 
a.2.3. Predpokladaná hodnota zákazky je do 39 999,00  bez DPH.  
      Predpokladaná hodnota zahŕňa pomocné služby, ktoré pozostávajú  

 z  rozmiestnia, prenášania,  resp. zloženia   potrebného nábytku (stoly, stoličky a iný 
mobiliár), rôznych iných zariadení a predmetov pri realizácii verejných kultúrnych 
podujatí. Tieto činnosti sa zabezpečujú pred i  po ukončení verejných kultúrnych 
podujatí, resp. potrebných úpravách interierov a exterierov BKIS. 

 z odborných a praktických znalostí osôb  pri stavbe pódia zn. NIVTEC, znalostí 
a praktických skúsenosti so stavbou hliníkových konštrukcií zn. MILOS. 

   DPH;          DPH 20% 
 
    a.2.4.  Uzavretie  zmluvy  na poskytnutie služieb spojených s realizáciou verejných 
kultúrnych podujatí (pomocné služby) uzavretá podľa § 3   zákona č. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších 
26.11.2013. 
 
  Podiel subdodávok:  
 bez subdodávok 100% plnenie vlastnými kapacitami – uvedené zo strany úspešného 
uchádzača 
 
    a.2.5 Zákazka sa týka projektu alebo programu financovaného z fondov spoločenstva: Nie       
 

ĎALŠIE  UPRESŇUJÚCE  ÚDAJE  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA K ČASTI  a)  - 

b) UVEREJNENIE OZNÁMENÍ 

b.1) Evidenčné číslo: 

b.2) Úradný vestník 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania      
 

 

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:  ......./S ................ ..................   z ........................ 
 
b.2.3 

Oznámenie o výsledku:                                        
 

       
    

Číslo oznámenia: 
 
b.3) Vestník verejného obstarávania 
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Výzva na predkladanie ponúk       
 

 

Číslo oznámenia vo VVO:  16076- WYS   číslo  VVO    191 z 1.10.2013 
 

b.3.3) 

Oznámenie o výsledku:       
                                     
Informácia o uzavretí zmluvy poslaná do 
VVO dňa 26.11.2013 

       
    

evidované  
pod referenčným číslom: 
 5420/2013 
 

 
c) IDENTIFIKÁCIA VYBRATÝCH ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VÝBERU 

IŠLO O VEREJNÚ SÚŤAŽ, KDE NEPRIPADÁ DO ÚVAHY VÝBER ZÁUJEMCOV 
 
c.2) Odôvodnenie výberu (uveďte stručné odôvodnenie)  - 

 
d) IDENTIFIKÁCIA VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV ALEBO ZÁUJEMCOV  
A ODÔVODNENIE ICH VYLÚČENIA 

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený zo  súťaže. 

e) ODÔVODNENIE VYLÚČENIA PONÚK S NEOBVYKLE NÍZKOU CENOU   

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený pre mimoriadne nízku ponuku z  súťaže. 

 

f.1) Identifikácia úspešného uchádzača  

Úspešný uchádzač 
Obchodné meno Stage Hands and Crew s.r.o. 

Sídlo Bulíkova 1, 851 04 Bratislava 

Oprávnený 
zástupca 

Ing. Martin Lenobel 

Predmet 
podnikania 

poskytovanie obslužných služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí 

IČO 46785949 

 
Tel. 0905 879 089 

+421 905 879 089 
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Č. faxu  - 
 

E-mail martin.lenobel@gmail.com 

 
 

f.2 Odôvodnenie výberu jeho ponuky 
Do súťaže predložil ponuku len jeden  uchádzač. Na vyhlásenú súťaž sa prihlásil iba jeden 
uchádzač. V súlade so ZoVO bola poslaná výzva na predkladanie ponúk  spolu so súťažnými 
podkladmi trom záujemcom schopným dodať predmet zákazky, žiaľ nik z nich nepredložil 
ponuku. Uchádzač, ktorý predložil ponuku   splnil podmienky účasti  a splnil požiadavky na 
predmet zákazky  ako aj požiadavky na spracovanie ceny. Jediným kritériom na vyhodnotenie 
ponúk bola cena predmetu zákazky v EUR  vrátane DPH. Kritérium bolo uvedené vo výzve 
na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch bol uvedených spôsob hodnotenia ponúk. 
Nakoľko do vyhodnotenia ponúk na základe kritéria „najnižšia cena„ sa dostala ponuka iba 
jedného uchádzača, komisia na vyhodnotenie ponúk  nevyhodnocovala ponuku na základe 
kritérií ale na základe výhodnosti ponuky a splnenia všetkých požiadaviek týkajúcich sa 
predmetu zákazky. Ponúknutá cena za predmetné služby je pre verejného obstarávateľa 
výhodná. 
 

Por.č. Kritérium Cena bez DPH 
uchádzač nie je 
platcom DPH 

1.  Najnižšia cena (hodinová sadzba)  v eur za pomocné služby 
pre potreby prevádzkového a programového úseku na ktoré 
sa nekladú žiadne osobitné požiadavky   

5,20 € 
 

2. Najnižšia cena  (hodinová sadzba)   v eur za Pomocné 
služby, na ktoré sa kladú odborné znalosti a skúsenosti 
s výkonom služieb pre potreby technického  úseku 

 
 

5,20 € 
 
f.3 Hodnota zákazky je <  ako 40.000 eur bez DPH.  

    
Zmluva na služby  uzavretá 26.11.2013 
 
Zverejnenie zmluvy podľa osobitného predpisu na webe BKIS  26.11.2013 
 
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania  poslané do  VVO   26.11.2013 
 
Odoslanie dokumentov zo súťaže do Cetrálneho registra dokumentov z verejného 
obstarávania  27.11.2013 
 
Verejný obstarávateľ je povinný dokumentáciu uchovať päť rokov od uplynutia lehoty 
viazanosti. 
 
Lehota viazanosti je do 31.12.2013. 
 
 


