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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Užšia súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 12

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

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00156752
Karloveská 2, 842 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Telefón: +421 244888875
Fax: +421 244888875
Email: pppco@pppco.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PP & P Co., s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35933852
Záhradnícka 36 , 821 08 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Telefón: +421 244888875
Fax: +421 244888875
Email: pppco@pppco.sk
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY
PP & P Co., s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35933852
Záhradnícka 36 , 821 08 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Telefón: +421 244888875
Fax: +421 244888875
Email: pppco@pppco.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
iné (vyplňte prílohu A.III)
Príloha A.III): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ PONUKY/ŽIADOSTI O ÚČASŤ
PP & P Co., s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35933852
Záhradnícka 36 , 821 08 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Telefón: +421 244888875
Fax: +421 244888875
Email: pppco@pppco.sk

1/10



I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ:  Obstarávateľ, ktorý postupuje ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona o verejnom
obstarávaní

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet:  Prevádzkovanie vodných diel, výroba elektrickej energie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  12
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava.
Kód NUTS:SK01

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie (PD) mosta pre chodcov a cyklistov pre územné rozhodnutie,
vypracovanie dokumentácie mosta pre chodcov a cyklistov pre stavebné povolenie, zameranie dotknutej oblasti a
vypracovanie geometrického plánu, majetkoprávne vysporiadanie, inžinierska činnosť na vydanie územného rozhodnutia
a stavebného povolenia. 
Dĺžka hlavnej trasy je 2422 m a pozostáva z nasledovných častí: 
1. úsek: cesta na maďarskej strane: 539 m 
2. úsek: most nad Dunajom: 474 m 
3. úsek: slovenské inundačné územie: 125 m 
4. úsek: ľavostranná hrádza: 1101 m 
5. úsek: cez MVE + malá lávka: 183 m 
Dĺžka prípojných ciest (m): 125 m a pozostáva z nasledovných častí: 
Prípojné cesty na maďarskej strane: 125 m 
Prípojné cesty na slovenskej strane: 0 m 
Celková dĺžka trasy včítane napájacích vedľajších vetiev je 2547 m. Celý druhý úsek tvorí most cez Dunaj vejárovo
usporiadanou (semiharfovou) sústavou závesov s pylónmi modifikovaného tvaru písmena A. Súčasťou piateho úseku je
malá 57 m dlhá lávka pre chodcov a cyklistov premosťujúca premostenie kanálu SVD G-N v blízkosti obce Dobrohošť. 
Dĺžka mosta pre chodcov: 473,82 m.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71320000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71245000-7,  71310000-4,  71242000-6,  71330000-0,  98000000-3,  79111000-5 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

V rozsahu podľa bodu II.1.5 tohto oznámenia. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota/Od:  1 184 300,0000 Do :   1 314 700,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
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Hodnota:  7

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 30 000,00
EUR alebo ekvivalent v inej mene. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ do 30
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo odovzdá verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi Zábezpeku
na vykonanie diela vo výške 5 % zmluvnej ceny bez DPH.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a z Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013, With the acronym: Most Dobrohošť Dunakiliti/ Doborgaz -
Dunakiliti híd, Kód projektu: HUSK/1101/2.4.2./0187. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom
lehota splatnosti faktúr bude 30 dní. Podmienky financovania a platobné dojednania sú podrobne uvedené v súťažných
podkladoch.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Záujemcom, resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému
obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom zmluvy o dielo sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho
plnenia zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi,
ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi
vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Áno
Opis osobitných podmienok:  1.Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly,
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy o dielo kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku zo dňa 06.02.2013, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené
osoby sú: 
a)Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b)Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby, 
c)orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
d)splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
e)osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES 
f)Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby. 
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi. 
2.Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za
škodu v minimálnej výške zmluvnej ceny, alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby trvania zmluvy. 
Odôvodnenia požiadavky: Verejný obstarávateľ požadovaním poistenia zodpovednosť za škodu od úspešného uchádzača
v prípade, že úspešný uchádzač spôsobí verejnému obstarávateľovi škodu pri poskytovaní predmetu zákazky, potrebuje
zabezpečiť, aby vzniknutá škoda bola verejnému obstarávateľovi uhradená bez ohľadu na momentálnu finančnú situáciu
úspešného uchádzača, toto poistenie umožňuje rýchle a účinné uspokojenie nárokov na náhradu škody. Požadovanie
poistenia je potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky,
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zákazky a tiež z dôvodu, že predmet zákazky je financovaný z fondov EÚ.

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia: 
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c)nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
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predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať. 
h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
2.) Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a)písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b)písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c)písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d)písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e)písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu. 
f)písm. h) čestným vyhlásením. 
g)písm. i) aj) čestným vyhlásením. 
3.) Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje. 
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie
splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné
vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26
ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g),
príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. 
4.) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
5.) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie,
v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. 
6.) Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
záujemcu. V uvedenom prípade bude verejný obstarávateľ aplikovať ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Zo záujemcom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že
rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným
obstarávateľom a uvedené v bode III.2.1 tohto oznámenia ku dňu predkladania žiadostí o účasť a je schopný túto
skutočnosť preukázať. 
7.) Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní: Predloženie dokladov preukazujúcich osobné postavenie záujemcov vyžaduje priamo
ustanovenie § 26 zákona o verejnom obstarávaní a výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa o
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zákona o verejnom obstarávaní, ktoré slúži na poskytnutie právnej istoty pre účastníkov procesu verejného obstarávania
a zjednotenie výkladu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákona o verejnom obstarávaní) pre účely aplikačnej praxe.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorým bude prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 
2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka
na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky
vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o nadlimitnú zákazku. Súčasťou predložených výkazov musí byť osvedčenie
daňového úradu podľa § 23 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla. 
3. Podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá. 
4. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné
postavenie, spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti -
ekonomické a finančné postavenie, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. 
5. Kurzom pri stanovení hodnoty v pôvodnej zahraničnej mene na hodnoty meny EUR je v prípade slovenských
subjektov kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS) platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (spravidla
deň splnenia dodávky) a v prípade zahraničných subjektov kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB), platný
ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 
6. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
záujemcu. V uvedenom prípade bude verejný obstarávateľ aplikovať ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Zo záujemcom predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj
spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v
bode III.2.2. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ku dňu predkladania žiadosti o účasť a je schopný
túto skutočnosť preukázať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Pre bod 1: 
Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálnu výšku poskytnutého úveru 300 000,00 EUR (slovom: tristotisíc
EUR), resp. iný doklad ktorým záujemca preukáže dispozíciu požadovanej finančnej čiastky. 
Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia je možné vyžadovať doklady, z ktorých
sa dá primerane zistiť záujemcova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania
základných princípov vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a
vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu
zákazky. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní možno požadovať od záujemcov vyjadrenie banky
alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým sa rozumie prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru
záujemcovi. Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu úroveň poskytnutého úveru vzhľadom na výšku predpokladanej
hodnoty zákazky a spôsobu financovania predmetu zákazky, harmonogramu reálneho čerpania finančných prostriedkov
a súčasne za účelom zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služby na túto zákazku.  
Pre bod 2: 
Týmto spôsobom musí záujemca preukázať minimálny dosiahnutý obrat vo výške 700 000 EUR za posledné tri
hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.  
Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia je možné vyžadovať doklady, z ktorých
sa dá primerane zistiť záujemcova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania
základných princípov vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a
vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu
zákazky. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní možno finančné a ekonomické postavenie
preukázať prehľadom o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Vzhľadom na uvedené pri určení minimálnej úrovne finančného a
ekonomického postavenia (celkový obrat) vzal do úvahy najmä zložitosť a rozsah predmetu plnenia, vrátane podmienok
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jeho dodania/poskytnutia a neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o
nadlimitnú zákazku.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1) Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
2) Podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, opisom
technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a
výskumných zariadení. 
3) Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie
služby 
4) Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva,
ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby, ak je to vhodné. 
5) V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 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 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. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca
preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti - technickú spôsobilosť, spoločne. Verejný obstarávateľ
požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú spôsobilosť, v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. 
7) Kurzom pri stanovení hodnoty v pôvodnej zahraničnej mene na hodnoty meny EUR je v prípade slovenských 
subjektov kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS) platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (spravidla
deň splnenia dodávky) a v prípade zahraničných subjektov kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB), platný
ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 
8) Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
záujemcu. V uvedenom prípade bude verejný obstarávateľ aplikovať ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Zo záujemcom predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj
spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v
bode III.2.3 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ku dňu predkladania žiadosti o účasť a je schopný
túto skutočnosť preukázať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Pre bod 1: 
Týmto spôsobom záujemca preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky
(vypracovanie DÚR a DSP na dopravných stavbách (cesty a mosty), zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania,
inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pri stavbách dopravnej infraštruktúry)
za predchádzajúce tri roky v nasledovnom minimálnom rozsahu a hodnoty zákazky: 
1.1. minimálne 1 (jedna) zákazka, predmetom ktorej bolo vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie -
dopravné stavby (cesty s mostným objektom dĺžky min. 400 m) v minimálnej hodnote zákazky vo výške 400 000 EUR
bez DPH, 
1.2. minimálne 1 (jedna) zákazka, predmetom ktorej bolo vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie -
dopravné stavby (cesty s mostným objektom dĺžky min. 400 m) v minimálnej hodnote zákazky vo výške 400 000 EUR
bez DPH, 
1.3. minimálne 1 (jedna) zákazka, predmetom ktorej bolo majetkoprávne vysporiadanie pri stavbách dopravnej
infraštruktúry v minimálnej hodnote zákazky vo výške 50 000 EUR bez DPH, 
1.4. minimálne 1 (jedna) zákazka, predmetom ktorej bol výkon inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia
(s vydaným právoplatným územným rozhodnutím) pri stavbách dopravnej infraštruktúry v minimálnej hodnote zákazky
50 000 EUR bez DPH, 
1.5. minimálne 1 (jedna) zákazka, predmetom ktorej bol výkon inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia (s
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vydaným právoplatným stavebným povolením) pri stavbách dopravnej infraštruktúry v minimálnej hodnote zákazky 50
000 EUR bez DPH. 
Za predchádzajúce 3 roky sa pre účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom,
pred dňom lehoty na predkladanie žiadosti o účasť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu poskytnutých
služieb, ktorý musí obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní doplneného o
referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona o verejnom obstarávaní. 
Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: 
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní možno technickú spôsobilosť preukázať podľa druhu,
množstva, dôležitosti alebo využitia služieb zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o
plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu
poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako
aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal záujemca v tomto období
dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu
zákazky (poskytovaných služieb), ktorý je predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného
minimálneho počtu zákaziek vedie k výberu dodávateľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú
realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Minimálna
úroveň požiadaviek na zrealizované / poskytnuté služby (referencie), ktoré sa týkajú rozsahu, finančného objemu sú
stanovené primerane, nediskriminačne vzhľadom na rozsah samotnej realizácie predmetu zákazky. Stanovením
podmienok v požadovanom rozsahu má verejný obstarávateľ za cieľ výber kvalitného a dostatočne skúseného
poskytovateľa služieb podobného/obdobného charakteru ako je predmet zákazky. 
Pre bod 2: 
Certifikát záujemcu na systém riadenia kvality minimálne podľa ISO 9001:2008 v oblasti projektovania dopravných
stavieb, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality spôsobom podľa § 29
zákona o verejnom obstarávaní. 
Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu; v prípade
požiadaviek na splnenie určitých noriem zabezpečenia kvality má verejný obstarávateľ zároveň na zreteli, aby
stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval v účasti záujemcov a teda neznemožnil
uskutočnenie riadnej a čestnej hospodárskej súťaže v rámci použitého postupu zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ
požaduje zo strany záujemcu preukázanie, že má vybudovaný a udržiavaný fungujúci systém manažérstva kvality,
zaoberá sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať
potreby zákazníkov za primeranú cenu. Záujemca musí preukázať schopnosť zabezpečiť najmä kvalitu procesov pri
realizácii predmetu zákazky.  
Pre bod 3: 
Predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne 
predložením profesijných životopisov, platných dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, platných osvedčení,
certifikátov požadovaných v tomto bode a zoznamom zákaziek/zmlúv/projektov osôb záujemcu: 
3.1. Hlavný inžinier projektu 
a) odborná spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické
poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických
služieb), resp. (kategórie inžinierske stavby - dopravné stavby); záujemca predloží predmetné osvedčenie 
b) minimálne 2 praktické skúseností v obdobnej funkcii (hlavný inžinier projektu) pri zákazke na vypracovanie
dokumentácie pre územné rozhodnutie a/alebo vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavby ciest a
mostov. 
Hlavný inžinier projektu môže súbežne vykonávať funkciu hlavného inžiniera projektu pre cestnú časť alebo funkciu
hlavného inžiniera projektu pre mosty. 
3.2. Hlavný inžinier projektu pre mosty 
a) odborná spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické
poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických
služieb), resp. (kategórie inžinierske stavby - dopravné stavby); záujemca predloží predmetné osvedčenie 
b) minimálne 1 praktická skúsenosť vo funkcii zodpovedného projektanta pri zákazke na vypracovanie dokumentácie pre
územné rozhodnutie a/alebo vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie mostných objektov s dĺžkou min. 400
m. 
3.3. Hlavný inžinier projektu pre cesty 
a) odborná spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické
poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických
služieb), resp. (kategórie inžinierske stavby - dopravné stavby); záujemca predloží predmetné osvedčenie 
b) minimálne 1 praktická skúsenosť vo funkcii zodpovedného projektanta pri zákazke na vypracovanie dokumentácie pre
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územné rozhodnutie a/alebo vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavby ciest. 
3.4. Hlavný koordinátor majetkoprávneho vysporiadania (MPV) 
a) minimálne 5-ročná odborná prax v pozícii hlavného koordinátora majetkoprávneho vysporiadania pri stavbách
dopravnej infraštruktúry 
b) minimálne 1 praktická skúsenosť v pozícii hlavného koordinátora majetkoprávneho vysporiadania v zákazke s
minimálnym počtom 80 vysporiadaných vlastníkov. 
3.5. Hlavný odborník v oblasti práva nehnuteľností  
a) ukončené vzdelanie právneho smeru 
b) minimálne 5-ročná odborná prax v poskytovaní právnych služieb v oblasti nehnuteľností 
c) minimálne 1 praktická skúsenosť v poskytovaní právnych služieb pri majetkoprávnom vysporiadaní v zákazke s
minimálnym počtom 80 vysporiadaných vlastníkov. 
3.6. Hlavný geodet 
a) odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, resp.
ekvivalentného právneho predpisu platného v krajine Európskej únie; záujemca predloží predmetné osvedčenie, 
b) minimálne 5-ročná odborná prax v pozícii geodeta v rámci zákazky majetkoprávneho vysporiadania  
c) minimálne 1 praktická skúsenosť v pozícii geodeta v rámci zákazky majetkoprávneho vysporiadania s minimálnym
počtom 80 vysporiadaných vlastníkov. 
3.7. Hlavný koordinátor inžinierskej činnosti 
a) minimálne 5-ročná odborná prax vo vykonaní inžinierskej činnosti pre dopravné stavby  
b) minimálne 1 praktická skúsenosť v zákazke na poskytovanie inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia
pri stavbách dopravnej infraštruktúry 
c) minimálne 1 praktická skúsenosť v zákazke na poskytovanie inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia
pri stavbách dopravnej infraštruktúry. 
3.8. Hlavný odborník na inžiniersku činnosť (DSP a DÚR) 
a) minimálne 3-ročná odborná prax vo vykonaní inžinierskej činnosti pre dopravné stavby  
b) minimálne 1 praktická skúsenosť v zákazke na poskytovanie inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia
pri stavbách dopravnej infraštruktúry 
c) minimálne 1 praktická skúsenosť v zákazke na poskytovanie inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia
pri stavbách dopravnej infraštruktúry. 
Splnenie vyššie požadovaných kvalifikačných predpokladov záujemca preukáže zoznamom zodpovedných osôb a
doložením ich profesionálneho životopisu za každého osobitne. Každý profesijný životopis, ktorým záujemca preukazuje
príslušnú odbornú skúsenosť riadiacich zamestnancov č. 1 až č. 8, musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko
príslušnej osoby, najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušnej osoby, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis
pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a
ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. Každý zoznam, ktorým záujemca
preukazuje príslušnú profesionálnu praktickú skúsenosť/prax riadiacich zamestnancov č. 1 až č. 8, musí obsahovať
minimálne: meno a priezvisko príslušnej osoby, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušnej osoby, čas
plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok), stručný popis predmetu zákazky, resp. rozsah činností, ktoré príslušná osoba
zabezpečovala, hodnotu zákazky, tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si
možno overiť tieto údaje. 
Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: 
Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie
vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
služieb. Konkrétny dôkazný prostriedok (osvedčenie, potvrdenie, preukaz, vysvedčenie, certifikát), ktorý sa na
preukázanie odbornej spôsobilosti záujemcu vyžaduje, musí svojim obsahom potvrdiť požadované údaje o vzdelaní,
odbornej praxi, resp. odbornej kvalifikácii. Nakoľko organizačná štruktúra, charakteristika jej členenia na jednotlivé
prvky a v rámci nich udelené riadiace kompetencie môžu byť u jednotlivých záujemcov rôzne, odbornú spôsobilosť na
poskytnutie služieb je možné preukázať dokladom o vzdelaní a odbornej kvalifikácii tej osoby alebo osôb, ktorých
činnosť/ zodpovednosť je zásadná pre riadenie konkrétnych služieb. Minimálna úroveň štandardov bola verejným
obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru služieb, ktoré sú predmetom zákazky. Podmienka účasti
podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej požaduje verejný obstarávateľ predložiť údaje
o vzdelaní a odbornej praxi osôb, ktoré budú pre poskytovanie požadovaných služieb kľúčové, je nevyhnutná pre
zabezpečenie bezproblémovej, odbornej a plynulej realizácie zákazky osobami s dostatočnými skúsenosťami s
realizáciou podobných zákaziek. 
Pre bod 4: 
Certifikát záujemcu na systém environmentálneho manažérstva podľa 14001 v oblasti projektovania dopravných stavieb,
resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v
súlade s § 30 zákona o verejnom obstarávaní. 
Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní
prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu; v prípade
požiadaviek na splnenie určitých noriem zabezpečenia environmentálneho manažérstva má verejný obstarávateľ zároveň
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na zreteli, aby stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval v účasti záujemcov, a teda
neznemožnil uskutočnenie riadnej a čestnej hospodárskej súťaže v rámci použitého postupu zadávania zákazky.
Medzinárodná norma ISO 14001 (presné označenie EN ISO 14001:2004) špecifikuje požiadavky systému
environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a
dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala
plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch. Výstupom pre verejného obstarávateľa je certifikát
environmentu.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Áno
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:  Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v
znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov, zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalentného právneho
predpisu platného v krajine sídla záujemcu, resp. uchádzača.

III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Užšia súťaž

IV.1.2)    Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť 
IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 238-413918
z:  07.12.2013

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  04.03.2014 12:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika -
Slovenská republika 2007 - 2013, With the acronym: Most Dobrohošť Dunakiliti/ Doborgaz - Dunakiliti híd, Kód projektu:
HUSK/1101/2.4.2./0187.

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými sa preukazuje
splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním ponuky
znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania. 
2) Žiadosť o účasť a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti budú doručené v zapečatenom obale s heslom
"Užšia súťaž - Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti - žiadosť o účasť" v termíne na predkladanie žiadostí o
účasť a kontaktné miesto (miesta) uvedené v bode 1.1. (Príloha A.III). V prípade záujmu o osobné doručenie žiadosti o
účasť, záujemca odovzdá svoju žiadosť o účasť na kontaktnom mieste podľa prílohy A.3 tohto Oznámenia. Úradné
hodiny kontaktného miesta sú v pracovných dňoch pondelok až štvrtok, od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 hod. Na
vonkajšej strane obálky záujemca taktiež uvedie názov/obchodné meno a sídlo/adresu záujemcu (všetkých členov
skupiny). 
3) Záujemca predloží jeden originál žiadosti o účasť vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní a jednu tlačenú kópiu žiadosti o účasť vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní. Žiadosť o účasť (všetky predkladané doklady) verejný obstarávateľ odporúča predložiť
zviazané v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí a vzostupne očíslované. 
4) Žiadosť o účasť musí obsahovať najmenej tieto údaje: (i) názov záujemcu (členov skupiny dodávateľov); (ii) adresa
sídla/miesta podnikania záujemcu (členov skupiny dodávateľov); (iii) telefónne a faxové číslo záujemcu (členov skupiny
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dodávateľov); (iv) kontaktná e-mailová adresa záujemcu (členov skupiny dodávateľov); v) úplný zoznam členov skupiny
dodávateľov (v prípade skupiny dodávateľov). Žiadosť o účasť musí byť podpísaná záujemcom. V prípade skupiny
dodávateľov musí byť žiadosť o účasť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov. V prípade skupiny dodávateľov
musí byť prílohou žiadosti o účasť aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu
subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny
dodávateľov v rámci celého procesu obstarania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči
verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. 
5) Ak záujemca, resp. uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich
súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú
odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali
a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.  
6) Uchádzač predloží jeden originál ponuky, jednu tlačenú kópiu ponuky a súčasne samostatne pre časť Ostatné a
samostatne pre časť Kritériá na 2 (dvoch) samostatných pamäťových médiách elektronickú kópiu originálu ponuky vo
formáte .pdf v jednom súbore, ktorého veľkosť môže byť max. 50 MB za účelom jej zaslania Úradu pre verejné
obstarávanie podľa § 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 
7) Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu
osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a údajov, ktoré považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Verejný
obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania
nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich
z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými. 
8) VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK je v súlade s § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci postupu zadávania tejto zákazky obstarávateľom,
ktorý postupuje ako verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného zákona. Preto všetky odkazy na obstarávateľa alebo
verejného obstarávateľa v predbežnom oznámení, súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a prípadných doplňujúcich podkladoch si treba vysvetľovať v súlade s vyššie uvedenou skutočnosťou.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
PP & P Co., s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35933852
Záhradnícka 36 , 821 08 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 244888875
Fax: +421 244888875
Email: pppco@pppco.sk

VI.4.2)    Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:  Revízne postupy je možné uplatniť podľa štvrtej hlavy zákona o
verejnom obstarávaní.

VI.4.3)    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
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.01.2014
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