OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Kontaktná osoba: Ing .Dušan Obrtál
Telefón: +421 250255316
Fax: +421 255567974
Email: dusan.obrtal@ssc.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): http://www.ssc.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia juhozápadného obchvatu, ktorý je navrhnutý v šírkovom usporiadaní kategórie C
11,5/80 s jazdnými pruhmi šírky 2x3,5 m a spevnenou krajnicou šírky 2x1,5 m, celková dĺžka úpravy cesty I/77 je 5 310
m. Trasa juhozápadného obchvatu mesta Bardejov má začiatok úpravy za obcou Mokroluh. V úseku km 0,000 až km
1,100 je trasa vedená v koridore jestvujúcej cesty I/77 s úpravou jej priestorovej polohy v nevyhovujúcich smerových a
výškových oblúkoch. V tomto úseku z dôvodu zníženia záberu poľnohospodársky využívanej pôdy a úspory násypového
materiálu do telesa komunikácie je cestné teleso navrhnuté ako vystužené so sklonom svahov 2.1:1. V km 1,280 je
navrhovanou stykovou križovatkou napojená jestvujúca cesty I/77 na obchvat mesta Bardejov v smere od centra mesta.
V km 1.280 sa pravostranným smerovým oblúkom trasa obchvatu odkláňa od jestvujúcej trasy cesty I/77 a prechádza
do údolnej nivy rieky Topľa, ktorú v km 1.970 križuje mostným objektom. V úseku po rieku Topľa sú vzhľadom na
blízkosť ochranného pásma vodných zdrojov I. stupňa zrážkové vody z vozovky zachytávané do cestnej kanalizácie a cez
odlučovač ropných látok vyústené do rieky Topľa. Vzhľadom na spomínané ochranné pásmo je v celom úseku v km
0,000 1,950 vpravo navrhnuté záchytné bezpečnostné zariadenie. V úseku v km 0,550 - 1,100 sú na urýchlenie
konsolidácie podložia násypového telesa (výšky 5-7 m) navrhnuté štrkové vibrostĺpy priemeru 600 mm, dĺžky 4 m
usporiadané v trojuholníkovej sieti so stranou trojuholníka 3 m. Drenážna vrstva na hlavách štrkových pilót bude
odvodnená pozdĺžnym drénom. Na zabezpečenie stability zosuvného územia v km 0,375 0,450 sú v mieste zosuvu
navrhnuté štyri trojice odvodňovacích horizontálnych vrtov dĺžky 100 m.Vody z nich budú zachytené a rigolom odvedené
do ernej ryhy odvodňujúcej toto územie. Pramene v zosuvnom území budú zachytené do priečnych odvodňovacích
rebier a vyústené cez pozdĺžnu drenáž do spomínanej eróznej ryhy v km 0,465. V miestach výskytu nevhodného
podložia (zeminy F4-F6) je na zlepšenie únosnosti podložia navrhnutá výmena nevhodnej zeminy za vrstvu štrkovitého
materiálu hrúbky 60 cm oddelenú od podložia separačnou geotextíliou.
V km 2,000 až 2,400 je trasa vedená eróznym svahom rieky Topľa, v km 2,300 2,400 budú zosuvné svahy odvodnené
dvoma trojicami horizontálnych vrtov dĺžky 100, zárezové svahy cesty v km 2,300 2,900 budú odvodnené trativodnými
svahovými rebrami zaustenými do hĺbkového pozdĺžneho trativodu a ochránené proti premŕzaniu prísypom zo
štrkodrviny.
V km 2,400-2,600 prechádza záhradkárskou osadou. V úseku km 2,600 3,100 je trasa vedená v záreze, prekonáva
erózne ryhy a križuje poľné cesty. V km 3,100 prechádza trasa do násypu, mostným objektom v km 3,175 križuje
miestnu komunikáciu (ulica Chryzerova) a údolie bezmenného potoka a je vedená svahmi Pod Mihaľovom,
juhozápadným a južným okrajom obytnej časti mesta Bardejov. V km 3,715 mostným objektom prechádza trasa nad
údolím bezmenného potoka, v km 4,155 trasa križuje cestu III/545026 Bardejov - Mihaľov, v km 4,690 trasa prechádza
lokalitou medzi obytnou zástavbou a mestským cintorínom, mostným objektom križuje miestnu komunikáciu (ul.
Tačevská). Vybudovaním mostného objektu nad ulicou Tačevskou a úpravou jej nivelety bude umožnený prístup zo
sídliska Obrancov mieru k mestskému cintorínu a opačne. V úseku pred mestským cintorínom je na pravej strane
upravenej ulice Tačevskej navrhnuté parkovisko s kolmým stáním ako náhrada za trasou obchvatu zabratého parkoviska
v km 4,635 obchvatu. V km 5,000 trasa obchvatu križuje smerovo a výškovo upravenú cestu II/545 Bardejov Prešov a v
navrhovanej okružnej križovatke v km 5,215 sa trasa obchvatu napája na komunikačný systém mesta Bardejov. V tejto
križovatke bude napojená ulica Kpt. Nálepku, cesta II/545 a ulica Starý blich.
Napojenie na jestvujúci komunikačný systém:
-v km 1,280 úrovňovou stykovou križovatkou Pod Dúbravou napojenie západnej časti mesta Bardejov
-v km 3,060 mimoúrovňovou križovatkou Družba napojenie rekreačnej oblasti Nad Papierňou a sídliska Družba a
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II.1.3)

príľahlých častí
-v km 4,210 odsadenou križovatkou Mihaľov napojenie rekreačnej oblasti Breziny a sídliska Obrancov mieru a príľahlých
častí
-v km 5,215 okružnou križovatkou Harčarovka napojenie južnej časti mesta Bardejov
Pre zníženie vplyvov hlukového zaťaženia (pozri prílohu E7 Hluková štúdia) na jestvujúcu a navrhovanú obytnú zástavbu
sú pozdĺž juhozápadného obchvatu navrhované protihlukové steny v týchto úsekoch:
-v km 3,200 3,600 vľavo, dĺžky 460 m, výšky 3 m z trieskocementových tvárnic
-v km 4,200 4,635 vľavo, dĺžky 435 m, výšky 3 m z trieskocementových tvárnic
-v km 4,900 5,200 vľavo, dĺžky 300 m, výšky 3 m z trieskocementových tvárnic
-v km 4,900 KÚ vpravo, dĺžky 419 m, výšky 3 m z trieskocementových tvárnic
Na zabezpečenie prístupu na pozemky rozdelené trasou obchvatu sú pozdĺž telesa cesty navrhnuté prístupové cesty
šírky 4,0 m.
Inžinierske siete (VN a NN vedenia, telefónne a diaľkove káblové rozvody, plynovody, vodovody a kanalizácia) križujúce
navrhovanú trasu obchvatu budú upravené príp. preložené.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233000-9, 45231300-8, 45231113-0, 45221111-3, 45112320-4, 45112000-5, 45342000-6

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)

IV.2.4)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Užšia súťaž
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
2/1120/Ob/2014
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: SIMAP
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2014
číslo dokumentu: 5362
2014-5362
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 032-050893
z: 14.02.2014
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
10.02.2014

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)
VI.3.1)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Úprava
INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ
INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

VI.3.2)
VI.3.3)

V pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Časť: 1
Miesto, kde má byť text upravený: Bod III.1.4 Ďalšie osobitné podmienky
Namiesto: Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač
preukázal zabezpečenie Technicko kvalitatívne podmienky (TKP) platné na území SR a v prípade zahraničného
uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza.
Viď: Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal
(zdokladoval) zabezpečenie Technicko kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR- notifikované podľa
Smernice EÚ č.98/34 - dodávka asfaltových zmesí podľa TKP č.6 Hutnené asfaltové zmesi a v prípade zahraničného
uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza.
Časť: 2
Miesto, kde má byť text upravený: VI.3 Doplňujúce informácie bod 2.
Namiesto: Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom
obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat - práce,
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VI.3.4)

VI.3.5)
VI.3.6)

žiadosť o účasť Neotvárať. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným
označením vedúci člen a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky
doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a 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. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19,
826 19 Bratislava. Pri osobnom doručení na adrese Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, podateľňa.
Viď: Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s
uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat - práce, žiadosť o
účasť Neotvárať. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením
vedúci člen a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke
budú buď originály alebo úradne overené kópie) , 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. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o
verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na
adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Pri osobnom doručení na adrese Slovenská správa
ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, podateľňa.
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.3.4. Lehota na predkladanie ponú alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
z: 13.03.2014 09:30
Viď:
z: 15.04.2014 09:30
Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu
Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť
Časť: 1
Miesto kde má byť text doplnený: III.2.3. Technická spôsobilosť bod 1.2.
Uveďte text, ktorý má byť doplnený: 1.vedúci stavby :
Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné:
vykonávanie činnosti vedúceho stavby, alebo zástupcu vedúceho stavby min. pre 2 projekty týkajúce sa diaľnic,
rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy s hodnotou projektu minimálne 5 000 000,00 EUR bez DPH (jednotlivo), z toho :
-aspoň jeden projekt počas obdobia 2000 až 2013 vrátane
Súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho
stavby.
Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:
a)meno a priezvisko odborníka
b)predmet zákazky
c)čas plnenia
d)názov a sídlo odberateľa / objednávateľa
e)kontaktnú osobu odberateľa, tel.číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje
2.zástupca vedúceho stavby :
Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné:
vykonávanie činnosti vedúceho stavby, alebo zástupcu vedúceho stavby min. pre 1 projekt týkajúci sa diaľnic,
rýchlostných ciest alebo ciest I.triedy s hodnotou projektu minimálne 5 000 000,00 EUR bez DPH (jednotlivo), z toho :
-aspoň jeden projekt počas obdobia 2000 až 2013 vrátane
Súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho
stavby.
Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:
f)meno a priezvisko odborníka
g)predmet zákazky
h)čas plnenia
i)názov a sídlo odberateľa / objednávateľa
j)kontaktnú osobu odberateľa, tel.číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje
U pracovníkov - vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby - je potrebné doložiť doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle
zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov, s odborným zameraním inžinierske stavby dopravné stavby, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla
uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.
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Zodpovedný geodet uchádzača musí mať preukázateľnú kvalifikáciu na výkon činnosti v zmysle zákona č.216/1995 Z.z.
o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží úradne osvedčené kópie
požadovaných dokladov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže
vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.
Osoba/y zodpovedná/é za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle
zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla
uchádzača.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov
na území SR na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii).

VI.4)
VI.5)

Časť: 2
Miesto kde má byť text doplnený: VI.3 Doplňujúce informácie bod.č.19
Uveďte text, ktorý má byť doplnený: 19. Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ
požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal (zdokladoval) zabezpečenie Technicko kvalitatívnych podmienok (TKP)
platných na území SR- notifikované podľa Smernice EÚ č.98/34 - dodávka asfaltových zmesí podľa TKP č.6 Hutnené
asfaltové zmesi a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého
uchádzač pochádza.
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 11.03.2014
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