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Časť I.  
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

Názov:    Slovenská správa ciest 
Sídlo:    Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
Právna forma:  Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
    a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v 
    úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa  14.2.2005, zmenená rozhodnutím 
    MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008, zmenenú  
    rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená 
    rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ SSC Bratislava 
 
IČO:   00 33 28 
DIČ:    2021067785 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:    SK44 8180 0000 0070 0013 5433 
      
Internetová adresa:     www.ssc.sk 
 
Kontaktná adresa: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
Kontaktná osoba:       Ing. Peter Polyák, oddelenie verejného obstarávania  
Telefón:   +421 2 50255 269 

 E-mail:                peter.polyak@ssc.sk  
   

2. PREDMET ZÁKAZKY A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

2.1  Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zákazka na uskutočnenie stavebných prác s 
predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“). 

2.2  Názov predmetu zákazky: „Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“  
2.3  Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-

hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/79  Dvorianky, so zameraním na identifikáciu vozidiel 
prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej 
súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky - nedodržaním max. povolenej 
rýchlosti (meraním okamžitej rýchlosti a meraním priemernej rýchlosti v označenom úseku), porušením 
zákazu predchádzania a prikázaného smeru jazdy. 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť 
B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.  

2.4  Postup vo verejnom obstarávaní:  Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska.  
2.5  Číselný kód predmetu zákazky zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  

30211200-3; 3020000-1; 30216000-6; 30230000-0; 30233100-2; 30234000-B; 30237000-9; 
323235000-8; 32421000-0; 35125300-2; 38300000-8; 44212225-2; 45112400-9; 4520000-4; 
45220000-5; 45233294-6; 45316213-1; 48614000-5; 5121000-7 

 
2.6  Predpokladaná hodnota zákazky: 800 000,00 € bez DPH  

3.  ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

3.1  Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. Uchádzač predloží ponuku na 
celý predmet zákazky.  
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4. VARIANTNÉ RIEŠENIE  

4.1  Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.  
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

5.  MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY  

5.1  Miesto dodania predmetu zákazky:  cesta I/79 Dvorianky  
5.2  Termín dodania predmetu zákazky: do 15.12.2017 

6.  ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

6.1  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa Slovenskej správy ciest. 
6.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohu. 

7. TYP ZMLUVY  

7.1  Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, na základe § 3 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

7.2  Výsledok postupu zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o dielo na vybudovanie systému pre 
nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/79 Dvorianky.  

7.3  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok/požiadaviek na dodanie predmetu zákazky tvoria časti 
B.2 a B.3 týchto SP.  

8.  LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK  

8.1  Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.10.2017.  

8.2  V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o 
námietkach pred uzavretím zmluvy podľa § 170 ZVO, bude to mať podľa ZVO odkladný účinok na 
konanie verejného obstarávateľa okrem námietok podľa § 170 ods. 3 písm. g) ZVO alebo ak bude 
začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa ZVO a Úrad pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „Úrad“) vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie 
verejného obstarávateľa, lehoty verejnému obstarávateľovi v súlade s ustanovením §173 ZVO 
neplynú. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk v súvislosti s prípadnou 
kontrolou vykonanou príslušnými orgánmi. 

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 tejto časti súťažných podkladov.  

8.4   Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty 
viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú.  Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie zadávania podlimitnej zákazky. 

 
 

Časť II.  
KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE  

9. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A  ZÁUJEMCAMI / 
UCHÁDZAČMI  

9.1  Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „komunikácia“) 
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom, ktorý 
zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov 
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uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať obsah týchto dokumentov pred 
uplynutím lehoty určenej na ich predloženie (t. j. lehoty na predkladanie ponúk).  

9.2 Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich 
technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so 
všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.  

9.3  Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácii potrebnej na spracovanie ponuky a 
dokladov k ponuke, ako aj na vysvetľovania/doplnenia verejný obstarávateľ zverejňuje všetky 
dokumenty, sprievodnú dokumentáciu a informácie v „Profile verejného obstarávateľa“ na webovej 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily. 

9.4  Pri čo najskoršej/najrýchlejšej komunikácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť obsah 
dokumentov, alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu 
podľa osobitného zákona (napr. telefonicky, e-mailom a/alebo nezaručeným e-podpisom), doručia sa 
tieto informácie /dokumenty aj v písomnej forme (napr. formou faxovej správy, potvrdením o prijatí a 
porozumení e-mailovej správy, poštou), najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa skoršieho 
odoslania tejto informácie.  

9.5  Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť 
jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa 
osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou 
zásielkou, rozhodujúca je písomná forma, vedená v dokumentácií verejného obstarávateľa.  

9.6  Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 
záujemcom, najmä písomností, s ktorých doručením Zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane 
ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného záväzného právneho predpisu 
o správnom konaní – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov. Pri poskytnutí informácií prostredníctvom elektronickej pošty musí záujemca/uchádzač 
potvrdiť doručenie elektronickej správy, protokolom o jej doručení o prečítaní najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa doručenia. 

9.7 Elektronickú  komunikáciu verejný obstarávateľ pripúšťa pri vysvetľovaní súťažných podkladov alebo 
údajov uvedených vo Výzve na predloženie ponúk, pri vysvetľovaní ponuky. Elektronická komunikácia 
sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk a pri uplatnení revíznych postupov, pri 
oznámení o vylúčení, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, 
kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v 
stanovených lehotách.  

 

10.  VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  

10.1  V prípade nejasnosti alebo potreby vysvetlenia požiadaviek uvedených vo Výzve na predloženie ponúk,  
súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote 
na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v súlade s bodom 9. tejto časti 
súťažných podkladov o ich vysvetlenie písomne u kontaktnej osoby na verejné obstarávanie do 12.7. 
2017.  Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 114 zákona o VO.  

 
Kontaktná osoba na adrese:  

Slovenská správa ciest 
Miletičova 19     
826 19 Bratislava 
Oddelenie verejného obstarávania 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polyák  
Telefón:  +421 2 50255269   

 E-mail: peter.polyak@ssc.sk   

10.2 Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, výzvy na predloženie 
ponúk predloženej zo strany ktoréhokoľvek záujemcu, verejný obstarávateľ  oznámi bezodkladne, 
najneskôr tri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk všetkým záujemcom, pokiaľ 
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o vysvetlenie požiadajú dostatočne včas pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk . 
 

 
11.  OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY  

11.1  Nevyžaduje sa.  
  
 

Časť III.  
PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY 

12.  FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY  

12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača 
a v elektronickej podobe na pamäťovom médiu.  

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke, požadované vo Výzve na predkladanie 
ponuky  a v týchto SP, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne 
osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.  

12.3 Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení „originál“ (písomná forma) a na CD/DVD“ (elektronická 
strojovo čitateľná forma).  

12.4 Ak sa zistí rozdiel v obsahu ponuky v papierovej forme a elektronickej podobe, rozhodujúca je ponuka 
v papierovej forme.  

12.5 Ponuka uchádzača sa bude skladať z dvoch samostatných obalov: 
a) Ponuka s názvom „Ostatné“ 
b) Ponuka s názvom „Kritériá“                            

12.6 V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné na prepočítanie tejto 
meny na euro použiť vyhlásený kurz  ECB (Európska centrálna banka), aktuálny v posledný deň 
mesiaca, ktorý predchádza mesiacu v ktorom je stanovená lehota na predkladanie ponúk, ak nie je 
v týchto súťažných podkladoch ustanovené inak. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro uchádzač predloží v pôvodnej mene a v 
mene Euro (€) bez DPH a s DPH. 

12.7 Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym orgánom 
uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý 
je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej 
ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k 
takémuto úkonu. 

12.8 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu zmluvy, musí byť 
podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny 
dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, 
vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, 
ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 

12.9 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky boli parafované osobou alebo 
osobami podpisujúcimi ponuku, aby ponuka predložená uchádzačom bola riadne skompletizovaná a 
zviazaná, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby tvorila jeden celok, za ktorý sa 
považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením 
páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je 
zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača.   

12.10 Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi ponuku v 1 vyhotovení v listinnej podobe a súčasne v 
elektronickej podobe na pamäťovom médiu. Elektronická podoba ponuky označenej ako „Ostatné“ 
na elektronickom nosiči bude v časti ponuky označenej ako „Ostatné“ a elektronická podoba 
ponuky označenej ako „Kritéria“ na elektronickom nosiči bude v časti ponuky označenej ako 
„Kritéria“. 
Uchádzač/i musí zobrať na vedomie, že kópia jednotlivých častí ponúk predložená v elektronickej 
podobe na pamäťovom médiu bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy 
s úspešným uchádzačom zverejnená v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie v profile verejného obstarávateľa podľa §64 ZVO. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
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predložiť ponuku v strojovo čitateľnej forme. Uchádzač je povinný dokumenty, ktoré obsahujú v 
listinnej podobe podpis alebo odtlačok pečiatky predložiť aj v elektronickej podobe s uvedením 
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 
týchto osôb a odtlačku pečiatky. V prípade, ak kópia ponuky na pamäťovom médiu bude 
obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je 
potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V 
prípade, že kópia ponuky na pamäťovom médiu bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný 
postupovať v súlade s § 11 a 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 
č. 84/2014 Z. z. (predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje ...atď.). Uvedené 
požiadavky verejného obstarávateľa vyplývajú z §64 ZVO. 

12.11 Kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD obsahujúcu dokumenty podľa bodu 16.2 tejto časti 
týchto SP predloží uchádzač spolu s ich písomnou formou v jednom obale (osobitne oddelenej a 
uzavretej časti) označenom slovom "Kritériá".  

12.13  Kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD obsahujúcu časť ponuky „Ostatné“ predloží uchádzač 
spolu s písomnou formou časti ponuky „Ostatné“ v jednom obale (osobitne oddelenej a uzavretej časti). 
Kópia ponuky označená slovom „Ostatné“ bude obsahovať všetky doklady podľa bodu 16.1 tejto časti 
súťažných podkladov, okrem dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (bod 16.1.4).  

12.14  Návrh zmluvy predkladá uchádzač v časti ponuky „Ostatné.“  V časti B.3  Návrh zmluvy predmetu 
zákazky týchto SP (bod 5.2) uchádzač cenu neuvádza! a Prílohu k časti B 2.1 „Špecifikácia ceny“ 
uchádzač ku zmluve neprikladá.    
Podľa bodu 16.2.2 týchto SP bude Príloha č. B 2.1 so špecifikáciou ceny súčasťou časti ponuky 
označenej ako „Kritériá“!  

 

13.  JAZYK PONUKY  

13.1  Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku (slovenský jazyk). 

13.2 Ak je doklad, alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené 
v českom jazyku. 

14.  MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  

14.1  Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov, vrátane 
príloh a na základe ich obsahu stanoviť navrhovanú zmluvnú cenu. Uchádzačom navrhovaná zmluvná 
cena musí zohľadňovať všetky požiadavky a nároky a prípadne riziká, ktoré počas realizácie vzniknú. 

14.2  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 
ponuke uchádzača, bude vyjadrené v Euro (€).  

14.3  Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách.  

14.4  Jednotkové ceny musia byť stanovené ako konečné, vrátane všetkých nákladov(priame aj nepriame 
náklady). 

14.5 Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady na predmet zmluvy a primeraný zisk. 
Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby 
nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. 

14.6 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v 
zložení:  
14.6.1  navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
14.6.2  suma DPH,  
14.6.3  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

14.7  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť či je, alebo 
nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 1 k 
časti A.2).  

14.8  Ponuková celková cena predmetu zákazky (zmluvná cena) musí obsahovať cenu za celý predmet 
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zákazky, t. j. sumár všetkých činností súvisiacich s realizáciou zákazky. 
14.9  Všetky ceny (aj jednotkové) požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, 

podľa matematických pravidiel v mene euro (€). 

15.  ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY  
15.1  Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje. 

 
16.  OBSAH PONUKY  

Ponuka musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty:  

16.1  Časť ponuky označená ako „OSTATNÉ“ musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty:  
16.1.1  Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet 

zákazky podľa týchto SP, a jedná sa o časť „Ostatné“. 
16.1.2  Obsah ponuky (index – súpis dokladov, dokumentov a ďalších listín predložených v ponuke 

zoznam dokumentov s odkazom na očíslované strany;  
16.1.3  Vyplnený formulár „Formulár na predloženie ponuky“ (Príloha č. 1 k časti A.1 týchto SP). V 

prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej 
člen;  

16.1.4  Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia, finančného a ekonomického postavenia, odbornej alebo technickej spôsobilosti 
uvedené vo Výzve na predloženie ponúk a SP. 

16.1.5  V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov 
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v 
danej veci za každého člena skupiny (ak je to relevantné);  

16.1.6  Návrh zmluvy v tlačenej forme bez príloh. Uchádzač v súlade s bodom 12.8 časti A.1 týchto 
SP neprikladá Prílohu B 2.1 ku zmluve, ktorá sa týka ceny; (časť B2 špecifikácia ceny) 

16.1.7  Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v 
časti B.1  Opis predmetu zákazky:  

16.1.7.1  návrh riešenia predmetu zákazky, kde bude s dostatočnou presnosťou 
 uvedený postup a metodológia, z ktorých bude jasné, že uchádzač pochopil 
požiadavky verejného obstarávateľa a bude schopný vypracovať dokumentáciu na 
 požadovanej kvalitatívnej úrovni;  

16.1.7.2  časový harmonogram prác na zákazke a termíny pracovných rokovaní, na 
 ktorých bude verejného obstarávateľa informovať o priebehu prác – min. 1x 
 mesačne počas celej doby zhotovovania dokumentácie.  

 16.1.7.3  vyhlásenie, že predkladané riešenie spĺňa a bude spĺňať všetky požiadavky 
uvedené v časti  B.1 týchto SP. 

  
16.1.8 Kópiu časti ponuky označenú ako „OSTATNÉ“ na CD/DVD nosiči vyhotovenú podľa bodu 

12.11 týchto SP.  
16.1.12 Časť ponuky označená ako „OSTATNÉ“ nemôže obsahovať žiadnu informáciu o cene alebo  

akomkoľvek inom kritériu podľa návrhu na plnenie kritérií. 
16.1.13 Čestné vyhlásenie uchádzača, že každý subdodávateľ podľa predloženého zoznamu spĺňa 

alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky § 32 ods.1, zákona, ako aj pri zmene 
subdodávateľa. 

16.1.13 Ak uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľov, 
uvedie túto skutočnosť v predloženej ponuke a v pripojenej zmluve o poskytnutí služby. 
Subdodávatelia musia spĺňať rovnaké podmienky účasti a realizácie diela ako úspešný 
uchádzač, pritom ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa §11 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač uvedie túto skutočnosť v predkladanej 
ponuke. Splnenie podmienok účasti subdodávateľa je možné preukázať aj jednotným 
európskym dokumentom podľa §39 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
                             

 Strana 9 / 38 
„Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“ 

 

 

 

 



16.2  Časť ponuky označená ako „KRITÉRIÁ“ musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty:  
16.2.1  Titulný list s názvom a sídlom uchádzača a označením z ktorého jednoznačne vyplýva, že 

  ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP a jedná sa o časť „Kritériá“. 
16.2.2  Návrh zmluvy v tlačenej forme s cenou a vyplnenou Prílohou B 2.1 k časti B 2 týchto SP -

v tlačenej ako aj v elektronickej podobe; /*xlsx)٭xls. (zavzorcované) na CD/DVD vo formáte 
(napr.: Microsoft Excel)  

16.2.3  Návrh na plnenie kritéria -vyplnenú Prílohu č. 1 k časti A.2 týchto SP v tlačenej forme;  
16.2.4  Kópiu časti ponuky označenú ako „KRITÉRIA“ na CD/DVD nosiči vyhotovenú podľa bodu 

12.11 týchto SP.  

16.3  Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky:  

16.3.1  Dokumenty/doklady tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako originály alebo 
ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak;  

16.3.2  V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné na prepočítanie 
tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v 
príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie 
splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), uchádzač predloží v pôvodnej 
mene a v mene Euro (€);  

16.3.3  Znenie Návrhu zmluvy (požadovaný v súťažných podkladoch, časť B.3) v PONUKE 
uchádzača, časť Návrh zmluvy) nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali 
týmto SP;  

16.3.4 Dokumenty/doklady uvedené v bode 16.1 až 16.3 musia byť podpísané uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný 
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny.  

17.  NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY  

17.1  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Neúspešní 
uchádzači nemajú nárok na uplatnenie náhrady škody. 

 
 

Časť IV.  
PREDKLADANIE PONUKY  

18.  PREDLOŽENIE PONUKY  

18.1  Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

18.2  V prípade, že ponuku predloží skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému 
obstarávateľovi spoločne, jej právna forma sa vyžaduje až v prípade, ak bude jej ponuka prijatá. 
Konkrétna právna forma  musí byť vytvorená ešte pred podpisom zmluvy, napr. podľa § 829 
Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a predložená verejnému obstarávateľovi zmluva, ktorá bude zaväzovať všetkých členov 
skupiny za záväzky voči objednávateľovi. 

18.3  Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu miesta predkladania ponúk a v určenej lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač 
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi.  

18.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej 
prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.  

18.5. Verejný obstarávateľ si uplatňuje požiadavky v súlade s § 49. 
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19.  OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY  

19.1  Uchádzač vloží ponuku do spoločného obalu, ktorý bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú 
časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá" a 
osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné". Ak ide 
o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť  sa zabezpečí elektronickými prostriedkami tak, aby 
bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné 
sprístupnenie.  

19.2  Spoločný obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  
19.2.1  Adresa miesta predkladania ponúk,  
19.2.2  Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); 

v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto 
podnikania) všetkých jej členov,  

19.2.3  Označenie „Verejné obstarávanie, podlimitná zákazka – neotvárať“,  
19.2.4  Označenie heslom podl. zákazky: „Vážnica – Dvorianky“  

19.3  Na obale častí ponúk označených slovami „Kritériá" a "Ostatné" uchádzač uvedie údaje:  
19.3.1  Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miest podnikania); v 

prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto 
podnikania) všetkých jej členov,  

19.3.2  Heslo podl. zákazky „Vážnica – Dvorianky“  

20.  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  

20.1  Ponuku je potrebné doručiť osobne, poštou, kuriérom na adresu: Slovenská správa ciest,        
Miletičova 19,  826 19 Bratislava 

20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  25.7.2017 o 9:30 hod. 
20.2 V prípade osobného doručenia uchádzač odovzdá ponuku do podateľne, na adrese uvedenej v bode 

20.1. V takomto prípade uchádzačovi bude vydané potvrdenie o odovzdaní ponuky. 
20.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
20.4 Stránkové hodiny v podateľni organizácie verejného obstarávateľa sú v pracovných dňoch v čase od 

8:00 hod. do 14:00 hod.  Presný termín doporučujeme vopred na podateľni telefonicky dohodnúť. 
 

21.  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  

21.1  Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk.  

21.2  Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie dokladov/ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky v lehote na predkla- 
danie ponúk na adresu miesta predkladania ponúk.  

 
 

Časť V.  
OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK  

22.  OTVÁRANIE PONÚK  

22.1  Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:  
Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava v zasadačke.  

22.2  Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ je neverejné a uskutoční sa v termíne 25.7.2017 
o 10:30 hod.   
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22.3  Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako 
"Kritériá" verejný obstarávateľ zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej 
časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.  

22.4  Otváranie častí ponúk, označených ako “Kritériá“ komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 52 ods. 
2 Zákona.  

22.5  Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" je verejné, otváranie ponúk vykoná komisia len vo 
vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých 
ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria“, 
musí byť aspoň päť pracovných dní pred termínom otvárania ponúk.  

22.6  Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť 
časti ponuky, označenej ako "Kritériá" a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania 
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako 
"Kritériá" sa nezverejňujú.  

22.7  Na otváraní častí ponúk označených ako “Kritériá“ môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.  

22.8  Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická 
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou 
živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ), resp. 
výpisu z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v 
obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a 
splnomocnením na zastupovanie.  

22.9  Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola 
vylúčená bude najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritéria“ 
zaslaná zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien, 
sídiel alebo miest podnikania a ich návrhov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.  

23.  VYHODNOCOVANIE PONÚK  

23.1  Verejný obstarávateľ zriadi na a vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju 
činnosť otváraním časti ponúk označenej ako „Ostatné“.  

23.2  Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.  
23.3  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:  

23.3.1  obsahujú náležitosti uvedené v bode 16. Obsah ponuky,  
23.3.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve na predloženie ponúk a v 
týchto SP;  

23.4  Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 
požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP a neobsahuje 
také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v čase predkladania ponuky.  

23.5  Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude procesu verejného obstarávania 
vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia 
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) Zákona.  

24.  DÔVERNOSŤ PROCESU VYHODNOCOVANIA PONÚK  

24.1  Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených 
ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca 
označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.  

24.2  Za dôverné informácie na účely tohto zákona je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, 
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a 
vzory. Ustanovením odseku 24.1 nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného 
obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia 
ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa ZVO 
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a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 
 

25.  VYHODNOCOVANIE PONÚK Z HĽADISKA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY  

25.1  Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet 
zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk  a v týchto SP alebo náležitosti ponuky.  

25.2  Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť 
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

25.3  Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet 
zákazky uvedených vo Výzve na predloženie ponúk a v týchto SP a náležitostí ponúk sa 
vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje najmä zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich 
vylúčenia a zoznam ponúk, ktoré postúpia do otvárania časti ponúk označených ako „Kritéria“.  

25.4 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona. 
Uchádzačov, ktorí neboli vylúčení verejný obstarávateľ písomne informuje o termíne verejného 
otvárania ponúk - časť „Kritériá.“  

 

26.  VYHODNOTENIE PONÚK PO OTVORENÍ ČASTI „KRITÉRIÁ“  

26.1  Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú po otváraní časti „Kritériá“ komisiou vyhodnocované 
podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného vo Výzve na predloženie ponúk a v týchto SP  na 
základe pravidiel jeho uplatnenia v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.  

26.2  Ak sa pri zadávaní zákazky objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia 
môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu 
podstatné v zmysle § 53 ods. 2 zákona.  

26.3 Komisia zohľadní odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z 
predložených dôkazov a bude primerane postupovať v zmysle § 53 ods.2 až 6 Zákona. Verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak uchádzač,  
nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa  doru -    
čenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu. 

26.4  Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v 
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s 
príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.  

26.5  Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky 
a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. 

26.6   Verejný obstarávateľ z otvárania časti „Kritéria“ spracuje zápisnicu, ktorú neodkladne odošle všetkým 
nevylúčeným účastníkom VO.  

 

27.  VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH  

27.1  Zrejmé matematické chyby, zistené pri úvodnom úplnom vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v 
prípade:  
27.1.1  rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená 

správne,  
27.1.2  rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 

nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,  
27.1.3  preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková 

cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto 
opravenej jednotkovej ceny,  

27.1.4  nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť 
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bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.  
 

27.2  O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom 
prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie písomného súhlasu 
s vykonanou opravou.  

28.  VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV  

28.1  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok 
účasti týkajúcich sa:  
28.1.1  osobného postavenia podľa § 32 zákona,  
28.1.2  finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona,  
28.1.3  technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a dokladov na ich preukázanie podľa § 34 

zákona.  
28.2  Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje 

splnenie podmienok účasti v súlade s § 37 zákona:  
28.2.1  týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne 
28.2.2  ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,  
28.2.3  ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.  

28.3  Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z predložených dokladov v súlade s § 40 
zákona.  

28.4  Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom podľa zákona, 
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi 
úspešný uchádzač, alebo uchádzači podľa § 55, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí 
v písomnej podobe v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 
preukázanie splnenia podmienok účasti. Doklady musia byť predložené v origináli alebo ich úradne 
osvedčené kópie. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

28.5  Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 
účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 32 uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 156 a ak 
ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému 
obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do  

28.5.1  piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 
uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy  alebo  

28.5.2  dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 
uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu  
lehotu.  

28.6 Ak uchádzač nebude spĺňať požadované podmienky účasti, predloží neplatné doklady alebo nepredloží 
po písomnej žiadosti podľa bodu 28.5 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej 
lehote alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, bude z procesu verejného 
obstarávania vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením 
dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) Zákona.  

 
29.  JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT  
Podmienky účasti je možné v tomto postupe zadávania zákazky alternatívne preukázať aj spôsobom podľa    
§ 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v tomto postupe zadávania zákazky Jednotným 
európskym dokumentom, ktorý musí obsahovať aktualizované vyhlásenie uchádzača, že:  

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,  
b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,  
c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym 
dokumentom.  
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Verejný obstarávateľ uverejnení vo svojom profile formulár JED vo formáte pdf, kde bude vyplnená Časť I. 
formulára JED. Vzor formulára JED vo formáte .rtf umožňujúci jeho priame vypĺňanie je možné stiahnuť si 
z webového sídla ÚVO. Údaje uvedené vo formáte .pdf, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu 
verejného obstarávania a verejného obstarávateľa si môže uchádzač/záujemca preniesť/prepísať do tohto 
formulára. 

Uchádzač uvedie v jednotnom európskom dokumente všetky ďalšie relevantné informácie požadované 
verejným obstarávateľom, ktorú vyplní okrem časti I. označenej ako „Informácie týkajúce sa postupu verejného 
obstarávania a verejného obstarávateľa“.  

Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument musí obsahovať informácie aj o tejto 
osobe.  

Podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný 
obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu 
uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym 
dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu v žiadosti.  

Hospodársky subjekt môže v Jednotnom európskom dokumente v časti IV. Podmienky účasti vyplniť len 
globálny údaj pre všetky podmienky účasti α časti IV. bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 
 
 

Časť VI.  
PRIJATIE PONUKY  

30.  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  

30.1  Ak v prípade podľa bodu 28.4 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok 
účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v 
poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok 
účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.  

30.2  Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 29.1 a po odoslaní 
všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých 
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne 
zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka 
podľa § 170 ods. 3 písm. f) Zákona.  

30.3  Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo 
v rozpore so zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené 
záujmy iných osôb.  

31.  UZAVRETIE ZMLUVY  

31.1  Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu, ktorá nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou 
uchádzačom.  

31.2  Úspešný uchádzač, alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, 
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia 
lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 Zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne 
vyzvaní.  

31.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučene doručiť do sídla objednávateľa 
osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu 
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spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) 
a ktorá bude pokrývať úhradu prípadných vzniknutých škôd minimálne vo výške hodnoty zákazky.  
Okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná 
zmluva poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je 
zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, 
upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. 
V prípade že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu 
o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného 
registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet 
obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. V prípade, že 
úspešný uchádzač nepredloží poistnú zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejný obstarávateľ 
považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 

31.4  Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej 
súčinnosti na uzavretie zmluvy čestné vyhlásenie, že člen pracovnej skupiny v pozícii kľúčový expert 
č.1, kľúčový expert č.2, bude v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy až do podpisu posledného 
preberacieho protokolu k dielu v zmysle zmluvy k dispozícií počas celej doby. Čestné vyhlásenie musí 
podpísať príslušný kľúčový expert.  

31.5  Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti 
podľa § 56 ods.8, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 
sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí 
odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej 
uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie 
písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, 
sú povinní  poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, 
aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 

31.6  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym 
uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná 
hodnota zákazky.  

31.7   Verejný obstarávateľ bude pri uzavretí zmluvy postupovať v súlade s § 56 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

31.8   Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu podľa platného zákona o verejnom obstarávaní.  Uzavretá zmluva 
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má 
povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa 
zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora. Ak bol uchádzač alebo subdodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom 
Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v 
registri partnerov verejného sektora. Uchádzač alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie 
identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných 
údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. 

31.9   V prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, 
alebo uvedie nepravdivé informácie, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie 
riadnej súčinnosti. 

32.  ZMENA ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA 

32.1  Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak 
a) pôvodná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy 
ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť 
takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy,                                                    
b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do 
pôvodnej zmluvy,  poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z 
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ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej 
zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa 
pôvodnej zmluvy a spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu 
nákladov,                                                                                          
c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,                                      
d) ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe uplatnenia podmienky 
podľa písmena a) 

32.2 iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom 
pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za 
predpokladu, že pôvodná zmluva, sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu 
postupov a pravidiel podľa zákona alebo 

a) skutočnosti, že verejný obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho 
subdodávateľom podľa § 41 Zákona alebo                                                                            
b) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

   32.3 podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä 

a) mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy,                                                  
b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania 
zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať 
inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,                                                                      
c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, 
neupravovala  alebo                                                                                                   
d) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa odseku 1 písm. d). 

32.4  Zmluvu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota  
všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia 
ako 

a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,                  
b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na  poskytnutie služby. 

 32.5  Zmenou podľa odseku 32.3 sa nesmie meniť charakter zmluvy. 

32.6  Ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa odseku 32.1 písm. b) alebo písm. c), hodnota 
všetkých zmien nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy,  
sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona. 

32.7  Ak zmluva upravuje indexáciu ceny podľa odseku 1 písm. a), na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa  
odsekov 3 a 5, sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.    

32.8  Zmena zmluvy musí byť písomná. 

 32.9  Ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 31.1 písm. a) a podľa odseku 31.1 písm. d), povinnosť zápisu do   
 registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný  
 dodávateľ. 
 
32.10 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov  

• Uchádzač alebo záujemca predloží zoznam subdodávateľov, ktorí sú mu v tom čase známi 
a budú sa podieľať na vypracovaní diela s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má 
v úmysle zabezpečiť subdodávateľom 

• Uchádzač nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže 
odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov 
v zmysle predchádzajúceho bodu.  
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• Úspešný uchádzač je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas plnenia zmluvy len po 
predchádzajúcom súhlase verejného obstarávateľa v súlade so zmluvou podľa časti B.3 
týchto súťažných podkladov. 

• Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí najneskôr v čase plnenia spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona.  

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúmania počas platnosti zmluvy splnenia 
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona subdodávateľom  

33.  ZRUŠENIE VEREJNEHO OBSTÁRAVANIA  

33.1  Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak 
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač 
alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona, 
b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a 
uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona, 
d) jeho zrušenie nariadil úrad.  

 
33.2   Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa 
alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo 
porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného 
obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených 
ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v 
profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. 

 
33.2  Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo  

záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho časti s uvedením 
dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo 
pôvodný predmet koncesie.  

 
33.3  Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú, či zadávanie 

zákazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom opätovného uverejnenia. 
 

34.  OSTATNÉ POKYNY 

34.1  Súťažné podklady sú duševným vlastníctvom verejného obstarávateľa a môžu byť použité len pre 
potreby vypracovania predmetnej ponuky. Uchádzač sa zaväzuje, že súťažné podklady budú použité 
len pre účely spracovania jeho ponuky na predmetnú zákazku. 

 
34.2  Pre danú podlimitnú zákazku platia ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

34.3.   Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia 
ponuky. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, 
aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy. V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje pred 
podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany 
aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu 
zákazky. 

 
34.4.   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym 

uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná 
hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §57 ods.1, ods.2 
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zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu, alebo aj v prípade neudelenia súhlasu na podpis zmluvy o dielo. 

 
34.5.  Podmienka účasti v zmysle § 40 ods.6 písm. g)                                                   

Uchádzač nesmie v tomto verejnom obstarávaní uzavrieť s iným hospodárskym subjektom dohodu   
narúšajúcu hospodársku súťaž. Nesplnenie podmienky účasti § 40 ods.6 písm. g) zákona preukazuje 
verejný obstarávateľ.  

34.6.   Zodpovedné osoby verejného obstarávateľa určené pre styk so záujemcami / uchádzačmi: 

 Kontaktná osoba: Ing. Peter Polyák 
Telefón:    +421 2 50255269   
 E-mail:   peter.polyak@ssc.sk   

 Adresa:  Slovenská správa ciest 
   Miletičova 19 

82619  Bratislava 
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Príloha č. 1 k časti A.1  
FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Názov predmetu zákazky: 
„Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“ 

 
Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest 
Sídlo:    Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
IČO:    00 33 28 

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA  

 Obchodné meno alebo názov uchádzača, právna forma 
a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny 

dodávateľov, ktorý je uchádzačom 
IČO 

Skupina 
dodávateľov 

(al. obchodné meno 
– ak je vytvorená 
právna forma – napr. 
združenie.....) 

 

 

Hlavný člen*   

Člen 2*   

atď. … *   

 
*pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa 
nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju 
identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky odstráni.  

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY  pre túto ponuku  

Meno a priezvisko  

Obchodné meno alebo 
názov uchádzača (člena 
skupiny dodávateľov, 
ktorá je uchádzačom) 

 

Adresa  

Telefón  

Fax  

E-mail  

Dátum:  

Meno, priezvisko (osoba, alebo osoby oprávnené podpisovať ponuku v mene uchádzača) 
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 A.2   KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

Komisia bude hodnotiť podľa stanoveného/ých kritériá/ií iba ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného 
obstarávateľa.  

1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) 
zákona o VO. 

2. Jediným hodnotiacim kritériom bude cena zákazky v € vrátane DPH za predmet zákazky získaná ako 
súčet určených jednotlivých čiastkových cien za vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové 
monitorovanie dopravy na ceste 1/79 - Dvorianky vypracovaná podľa podmienok a požiadaviek 
uvedených v týchto Súťažných podkladoch. Ceny za jednotlivé práce a dodávky tovaru a služieb je 
uchádzač povinný podrobne špecifikovať do tabuľky podľa Prílohy B 2.1 časti B.2  súťažných 
podkladov.  

3. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu zmluvnú cenu. 
4. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie vo svojej ponuke na formulári č. 1 „Návrh na plnenie 

kritériá uchádzačom“, ktorý je v Časti A.2 týchto súťažných podkladov. 
5. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie vo svojej ponuke nasledovne: 

5.1 ak je platcom DPH v zložení: 
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH v € 
 sadzba DPH (%)  
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH celkom v € 

5.2 ak nie je platcom DPH: 
uvedie len ako navrhovanú zmluvnú cenu celkom v €, pričom na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, výslovne upozorní  

6. Pravidlá uplatnenia kritéria (-ií) 
6.1 Najprijateľnejšia je pre verejného obstarávateľa najnižšie navrhovaná cena celkom, ktorej bude 

priradené prvé miesto v poradí. Ostatné ponuky budú zoradené vzostupne podľa výšky ponúknutej 
ceny. Každá ponuka sa hodnotí osobitne podľa hodnotiaceho kritéria. Pre hodnotiace kritérium sa 
zostaví poradie ponúk podľa toho ako spĺňajú dané kritérium.  

6.2 Na základe celkového hodnotenia ponúk sa identifikuje úspešný uchádzač. Úspešnou ponukou sa 
stane ponuka s najnižšou cenou, na základe kritéria/-ií na vyhodnotenie ponúk a určeného 
spôsobu hodnotenia.   

6.3 V prípade, ak uchádzač uvedie v ponuke cenu za predmet zákazky  v inej mene ako v eurách, 
bude táto cena pre účely vyhodnotenia ponuky podľa kritéria, komisiou prepočítaná na EUR, 
kurzom Národnej banky Slovenska platným v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. 

6.4 V prípade získania rovnakého poradia 2 alebo viacerých uchádzačov, úspešným sa stane 
uchádzač, ktorého celkový finančný objem predložených referencií  v € je vyšší, ako druhého 
uchádzača v poradí a následne.  

7. Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke v súlade s údajmi uvedenými v 
tabuľke cena v osobitnej prílohe s názvom Návrh na plnenie kritéria, ktorá je požadovaná v 
Prílohe č. 1 tejto časti súťažných podkladov.  
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Príloha č. 1 k časti A.2 

 

Návrh na plnenie kritérií uchádzačom 

podľa Prílohy B 2.1 časti B.2 Spôsob určenia ceny 
Názov predmetu zákazky: „Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“ 

 
 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO* NIE 

  

 Navrhované cena 
v EUR bez DPH DPH Navrhovaná cena 

v EUR s DPH 

Ponuková cena za celý rozsah 
predmetu zákazky  

   

 

 

Dátum: 
 
 

 
........................................................ 

Meno, priezvisko 
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať ponuku v mene uchádzača) 

 
 
 
 

 

*Nehodiace preškrtnúť 

                             
 Strana 22 / 38 

„Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“ 
 

 

 

 



  
B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na 
ceste I/79 Dvorianky so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový 
tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá 
cestnej premávky - nedodržaním max. povolenej rýchlosti (meraním okamžitej rýchlosti a meraním 
priemernej rýchlosti v označenom úseku), poručením zákazu predchádzania, a prikázaného smeru jazdy. 
Na základe prejazdu systémom je vodič informovaný prostredníctvom informačných tabúľ o hodnote 
prekročenia povolenej hodnoty identifikovaného parametra. Všetky údaje o prejazde vozidiel sú ukladané na 
HDD priemyselného počítača, ktorý je súčasťou tohto systému. Súčasťou dodávaného systému bude aj 
systém monitorujúci intenzitu hluku a systém monitorujúci emisie v ovzduší zapríčinené cestnou dopravou. 
Uvedené je potrebné zabezpečiť aj na základe plnenia Uznesenia vlády č. 601 zo dňa 04. novembra 2015  
k Analýze  sociálno-ekonomickej  situácie  okresu  Trebišov a návrhy  na  zlepšenie  sociálnej a 
hospodárskej oblasti, konkrétne: 

B.12. zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79, 
vykonaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel. 
 

1. Požadované funkcie systému: 
-  jednoznačná identifikácia nadlimitných vozidiel bez obmedzovania ostatných účastníkov cestnej 
premávky prostredníctvom kamerového systému s funkciou ANPR; 

-  jednoznačná identifikácia vozidiel porušujúcich okamžitú a priemernú rýchlosť vozidiel v označenom 
úseku  bez  obmedzovania  účastníkov  cestnej  premávky  prostredníctvom  kamerového  systému s 
funkciou ANPR; 

-  jednoznačná identifikácia vozidiel porušujúcich prikázaný smer jazdy a zákaz predchádzania bez 
obmedzovania účastníkov cestnej premávky prostredníctvom kamerového systému s funkciou ANPR; 

-  automatické meranie úrovne hluku z cestnej dopravy; 

-  automatické meranie parametrov kvality ovzdušia; 

-  automatické meranie meteorologických parametrov; 

-  implementácia dát získaných z monitorovacích systémov do už existujúcej dispečerskej aplikácie; 

-  otvorený, modulárny systém s možnosťou dopĺňania funkcionalít bez potreby zásadných zásahov do 
existujúceho systému;. 

-  možnosť typového schválenia a úradného overenia dodávaných systémov merania hmotnosti a rýchlosti. 

2. Opis požadovaného systému: 
Monitorovací systém musí zabezpečovať  snímanie parametrov všetkých  prechádzajúcich vozidiel v 
oboch smeroch (okrem iného: klasifikačná trieda, rozmery vozidla, zaťaženie náprav, celková hmotnosť,  
okamžitá  rýchlosť,  priemerná  rýchlosť  v úseku, jazdný  pruh,  smer  jazdy   a iné.)  a identifikáciu 
vozidiel rozpoznaním EČV a zosnímaním fotografie  so  zaznamenaním času  prejazdu v jazdnom pruhu. 
Pri zistení prekročenia limitných hodnôt musí byť vytvorený záznam obsahujúci časovú značku, namerané 
údaje, rozpoznaný text EČV, fotografiu vozidla a zapísaný do databázy na server. Verifikácia záznamov v 
databáze musí byť zabezpečená digitálnym podpisom. Monitorovací systém musí zabezpečiť automatické 
snímanie meteorologických parametrov,  hluku  a parametrov kvality ovzdušia a ich archiváciu v databáze 
na serveri. 

3. Požadované   práce,  podrobný  rozsah  prác   
-  výstavba systému monitorovania dopravného prúdu s funkciou identifikácie vozidiel porušujúcich 
limitné hodnoty sledovaných parametrov - pre každý jazdný smer; 
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-  rozpoznávanie textu evidenčných čísel vozidiel (EČV) pre každý jazdný smer, jeho implementácia 
do databázy systému; 
-  výstavba informačných tabúľ s meraním okamžitej rýchlosti;  
-  výstavba systémov monitorujúcich meteorologické parametre; 
-  výstavba systémov monitorujúcich úroveň hluku z cestnej dopravy; 
-  výstavba systémov monitorujúcich parametre kvality ovzdušia diaľkový 
monitoring technológie; 
-  nosné oceľové konštrukcie a základy; 
-  káblové trasy, pokládky napájacích a komunikačných káblov metalických aj optických;  
-  zriadenie prípojok k zdrojom elektrickej energie; 
-  úprava zvislého a vodorovného dopravného značenia; 
-  spracovanie projektovej dokumentácie (PD) v stupňoch nevyhnutných pre realizáciu zákazky. 

 
4. Technické  požiadavky: 
 
4.1 Všeobecne: 
 

• Ponúkané zariadenie musí  spĺňať  všetky  predpisy,  zákony  a normy  platné  v Slovenskej 
republike (SR) a Európskej únii (EÚ). 
• Systém musí byť integrovateľný do existujúceho systému a formát a rozsah poskytovaných dát musí 
byť kompatibilný s výstupmi existujúceho systému. 
• Systém musí umožňovať typové schválenie. 
• Súčasťou ponuky musí byť aj zabezpečenie dopravného značenia (trvalé,  dočasné, zvislé, 
vodorovné) vrátane projektovej dokumentácie (PO), jej schválenia a vyjadrení dotknutých orgánov. 
• Súčasťou ponuky musí byť projektová dokumentácia (DVP, DSV, ...) vrátane geodetického zamerania 
a inžiniering - Zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, 
zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, zabezpečenie 
podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné  rozhodnutie, stavebné  povolenie  a  
kolaudačné  rozhodnutie,  a iné,  minimálne v rozsahu  - zisťovanie majiteľov dotknutých pozemkov, 
schválenie PO DZ, vybavenie povolenia správneho orgánu na osadenie DZ, stavebný dozor. 
• Zálohovanie dát so zariadenia minimálne po dobu 24 hodín od výpadku napájania. 
• Bezpečnostná kamera s nočným snímaním monitorujúca technológiu systému. 
• Modularita systému.  
• Zabezpečenie komunikácie (vzdialený dátový prístup) s centrálnym serverom - zriadenie a 
prevádzkovanie komunikačnej linky nie je súčasťou dodávky. 

 
 
4.2 Merané a evidované údaje: 
 

• Dátum a čas prejazdu, Kategória vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v spojení s NV SR č. 403/2005 Z. z. o najväčších 
prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel v znení NV SR č. 363/2006 
Z. z.), Okamžitá rýchlosť vozidla, Rozmery vozidla (šírka, výška, dĺžka), Nápravová hmotnosť, Počet 
náprav, Vzdialenosť náprav, Celková hmotnosť vozidla, Počet kolies na náprave, Detekcia dvojmontáže, 
Jazdný pruh, Smer jazdy. 
• Snímanie  evidenčného  čísla  vozidla  a prívesu/návesu  s rozpoznaním  textu,  Prehľadový 
snímok vozidla. 
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• Identifikácia prekročenia limitnej hodnoty sledovaného parametru (celková hmotnosť, zaťaženie 
jednotlivých náprav a skupiny náprav, rozmery vozidla, okamžitá rýchlosť, priemerná rýchlosť v 
sledovanom úseku, porušenie zákazu predchádzania, porušenie prikázaného smeru jazdy). 
• Meteorologické údaje: rýchlosť a smer vetra, teplota ovzdušia, relatívna vlhkosť, tlak vzduchu, 
množstvo a typ zrážok, viditeľnosť, intenzita solárneho žiarenia, teplota povrchu vozovky, výška vody na 
vozovke, stav povrchu vozovky, priľnavosť, teplota vzniku námrazy, percento námrazy. 
• Parametre kvality ovzdušia: CO, O3, SO2, NO/NO2NOx. 
• Hladina hluku. 

 
 
4.3 Technické údaje: 
 
Meranie hmotnosti, zaťaženia, rozmerov, rýchlosti: 

• Rozsah merania hmotnosti: 1500 kg - 20 000 kg na nápravu 
• Monitorovanie (meranie) realizované obojsmerne 
• Presnosť váženia 8+(7) v zmysle COST 323 - meranie celkovej hmotnosti a zaťaženie náprav, resp. 
skupiny náprav: 7%-14 % 
• Prejazdová rýchlosť: 20 km/h - 100 km/h 
• Inštalácia snímačov do obrusnej vrstvy 
• Teplotný rozsah snímačov: -40°C až +80°C 
• Meranie dĺžky - chyba merania: ±0,6 m 
• Meranie šírky - chyba merania: ±0,1m 
• Meranie výšky - chyba merania: ±0,06 m 
• Meranie okamžitej a priemernej rýchlosti - chyba merania: ±3 km/h (pre v≤100km/h), ± 3 % (pre v>100 
km/h) 
• Rozpoznanie textu EČV - úspešnosť rozpoznania pri optimálnych podmienkach 92 % --98 % 

 
Monitorovanie meteorologických parametrov: 

• Teplota ovzdušia - presnosť ±0,1°C, rozsah merania -65°C až +70°C 
• Vlhkosť vzduchu - presnosť ±10/0 RH, rozsah merania O až 100 % RH 
• Rýchlosť vetra, smer vetra 
• Tlak vzduchu - presnosť ±0,2 hPa/mb (-40°C až +60°C), rozsah merania (750 -1050) hPA/mb 
• Teplota povrchu vozovky - presnosť ±0,1°C (v rozsahu -20°c až +20°C, inak ±0,2°C), rozsah merania 
-40°C až +0°C 
• Teplota vzniku námrazy - presnosť ±0,5°C (v rozsahu 0°C až +2,5°C, inak 20 % priemernej hodnoty, 
rozsah merania -40°C až +0°C  
• Výška vody na vozovke - presnosť 0,2 mm do 3 mm, lepšie ako ±30 %, rozsah merania 0 až 10000 
µm 
• Množstvo zrážok - citlivosť 0,2 mm, presnosť: <1 % do 20 mm/h, <2 % do 60 mm/h, <10 % do 200 
mm/h 
• Viditeľnosť - rozsah viditeľnosti 10 m --40 km 
• Radiácia - rozsah merania: do 2000 W/m2 spektrálna citlivosť: 310 nm až 2800 nm 
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5.  Záručné podmienky: 
Na základe vyššie uvedených podmienok Slovenská správa ciest (obstarávateľ) požaduje: 
• Záručná doba na stavebnú časť diela je 60 mesiacov a technologickú časť 24 mesiacov za predpokladu 

prevádzkovania diela v zmysle prevádzkového poriadku.  
 
6.  Zmluvné podmienky: 
• dĺžka zmluvného vzťahu najneskôr do 15.12.2017 
• presné dodržanie podrobnej špecifikácie; 
• zmluvná  cena  musí  byť  štruktúrovaná  v zmysle jednotlivých  potrebných  prác  a dodávok 
tovarov, ktoré tvoria predmet zákazky. 
 
6.1  Konkrétne znenie zmluvy,  viď časť   B.3  „NÁVRH  ZMLUVY“  
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 B.2  SPÔSOB URČENIA CENY V PONUKE  

  
1. Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov, vrátane 

príloh a na základe ich obsahu stanoviť navrhovanú zmluvnú cenu. Uchádzačom navrhovaná zmluvná 
cena musí  zohľadňovať všetky požiadavky a nároky a prípadne riziká, ako aj náklady na opravy, úpravy 
a korekcie predmetu zákazky, ktoré počas plnenia zmluvy vzniknú.  

2. Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), vyhl. MF SR č.  87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov.  

3. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady na predmet zmluvy a primeraný zisk. 
Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné 
za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. 

4. Jednotkové ceny musia byť stanovené ako konečné, vrátane všetkých nákladov (priame aj nepriame 
náklady). Ceny za jednotlivé práce a dodávky tovaru a služieb je uchádzač povinný podrobne špecifikovať 
do tabuľky podľa Prílohy B 2.1 časti B.2  súťažných podkladov.  

5. Celková cena na celý predmet obstarávania je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov 
jednotkových cien a počtu merných jednotiek. 

6. Ponuková celková cena predmetu zákazky (zmluvná cena) musí obsahovať cenu za celý predmet 
zákazky, t.j. sumár všetkých činností súvisiacich s poskytnutím služby.  Túto cenu uvedie uchádzač aj v 
„Návrhu na plnenie kritéria“ – (bez DPH, DPH a vrát. DPH), v Prílohe č. 1 k časti A2. 

7. Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa 
matematických pravidiel v mene euro (€).Uchádzač vyplňuje (Špecifikácia ceny služieb) len podfarbené 
bunky zelenou farbou. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch 
a miliónoch. Ceny predloží v tlačenej forme a na CD vo formáte *xls/*xlsx a zodpovedá za to, že ceny v 
elektronickej a tlačenej forme sa zhodujú.  

8. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet 
verejného obstarávateľa nebude realizovať. 

9. Ceny uvedené v ponuke je možné meniť iba v lehote na predkladanie ponúk, potom sú nemenné a 
záväzné pre uzatvorenie zmluvy. 
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• Príloha B 2.1  Špecifikácia ceny  
 

Popis 
 
počet 

 
m.j.  

Jednotková 
cena bez DPH 

 
Cena 

celkom bez DPH 

Stavebná časť  
Výkopové a zemné práce     

     
     
Kamerový dohľad     

     
     
RGB VMS     

     
     
Technologická časť  

     
     
Inžinierska činnosť     
Cena spolu v € bez DPH  

DPH 20 %  

Cena spolu v €  s DPH  
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B.3    NÁVRH  ZMLUVY 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť návrh zmluvy v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:  
 

Zmluva o dielo na realizáciu stavby  „Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“   

 
   č. objednávateľa:   ...............                 č. zhotoviteľa: ................... 

 
uzatvorená  podľa  §  269 ods. 2)   zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Názov: 
Sídlo: 

Slovenská  správa  ciest 
Miletičova  19,   826 19  Bratislava 

Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca 
MDVaRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 
07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 
14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 
11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 a naposledy  zmenenú 
rozhodnutím MDVaRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 

Štatutárny orgán: Ing. Roman  Žembera,  generálny  riaditeľ 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):  
SWIFT:  
IČO :  
DIČ :  
Telefón:  

Štátna  pokladnica,  
SK44 8180 0000 0070 0013 5433  
SPSRSKBA 
00003328 
2021067785 
02/502 55 523 

Osoby oprávnené na rokovanie :    
-  vo veciach zmluvných: JUDr. Ján Tkáč,   riaditeľ úseku vnútorného riadenia 
-  vo veciach technických: Ing. Jozef Polčic,  riaditeľ úseku technického rozvoja 
  

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Obchodné  meno: 
Sídlo: 

 
 

Právna forma:  
Štatutárny orgán:  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 

 

IČO :  
DIČ :  
IČ DPH :  
Telefón:  
e-mail: 
 

 

  
(ďalej  len „zhotoviteľ“) 
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PREAMBULA 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o VO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil 
postup verejného obstarávania - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. 
 
 

Článok II. 
PREDMET A PODSTATNÉ NALEŽITOSTI ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je: „Výstavba vážnice na ceste I/79 
Dvorianky“ (ďalej len “dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa 
Článku V. bodu 5.2, tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

ROZSAH A OBSAH DIELA 

3.1  Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa Článku II tejto zmluvy je určená súťažnými podkladmi 
objednávateľa pre podlimitnú zákazku  vyhlásenú  verejným obstarávateľom dňa xx zverejnením výzvy na 
predkladanie ponúk č. xx/xxx/xxx  a ponukou  zhotoviteľa a zahŕňa: 
  - projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti; 
  - realizáciu stavby v členení: 

a) stavebná časť;  
b) technologická časť. 

 
3.2 Záväzkom Objednávateľa je poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a za dielo zaplatiť dohodnutú 
odmenu.  Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť za jeho 
zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu. 
 
3.3 Kalkulácia  ceny v zmysle Článku III., bod 3.1 tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a rozsah zhotovenia a 
špecifikácia jednotlivých častí diela tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Obidve prílohy tvoria neoddeliteľnú a záväznú 
súčasť tejto zmluvy. 
 
 

Článok IV. 
MIESTO PLNENIA  

4.1    Úsek cesty I/79 v správe Slovenskej správy ciest. 
 
 

Článok V. 
CENA DIELA A  PLATOBNÉ PODMIENKY  

5.1 Cena  za predmet zmluvy uvedená v Článku V, bod 5.2 je určená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 

 
5.2 Celková cena za zhotovenia diela je: 
 
Cena diela bez DPH  xxxx - € 
z toho DPH 20 %   xxxx - €  
Cena diela s DPH   xxxx - € 
 
Cena diela s DPH slovom:  „ ........... „ eur. 
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Z toho čiastková cena diela bez DPH: 
 
Stavebná časť   xxxx - € 
Technologická časť  xxxx - € 

Cena diela bez DPH slovom:  „ ........... „ eur. 
 

 V celkovej cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zmluvy. 
Cena predmetu zmluvy je konečná a pevná bez možnosti jej úpravy. Kalkulácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  
 
5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela, resp. jeho ucelenej časti v súlade s Prílohou č. 1 tejto 
zmluvy bude faktúra vystavená Zhotoviteľom. Vystaveniu faktúry na sumu v zmysle Článku V, bod 5.2, musí 
predchádzať písomné odovzdanie diela, resp. jeho ucelenej časti Objednávateľovi. Prílohou k faktúram bude 
Objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 
resp. jeho ucelenej časti podpísaný medzi obidvomi stranami (Objednávateľ-Zhotoviteľ).  
 
5.4 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov 
a dohodnutých zmluvných podmienok. 
 
5.5 V prípade, ak faktúra nebude spĺňať náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov, prípadne 
bude obsahovať nesprávne, alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť 
Zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý musí vyhotoviť novú faktúru, s novou lehotou splatnosti. 
 
5.6  Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi na adresu uvedenú v Článku I. Úhrada 
faktúr sa realizuje prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Článku I. 

 
Článok VI. 

TERMÍN  PLNENIA 

6.1 Termín začatia diela:    do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  
Termín ukončenia diela:   do 15.12.2017. 

 
6.2 Termín ukončenia diela nie je možné predĺžiť. 
 
6.3 Objednávateľ sa zaväzuje prebrať dokončené dielo, resp. jeho ucelenú časť do 7 dní od doručenia 
písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení diela. V prípade, ak Objednávateľ nezačne preberanie diela ani 
do 21 dní po doručení oznámenia od Zhotoviteľa diela, resp. jeho ucelená časť sa považuje za prevzaté 
a Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela, resp. jeho ucelenej časti Objednávateľovi. 

 
Článok VII. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC, STAVEBNÝ DENNÍK  

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. na stavbe stavebný denník, 
do ktorého musí zapisovať všetky dôležité skutočnosti súvisiace  s vykonávanou činnosťou, a to najmä dátum, 
počasie, spôsob označenia pracoviska, čas začiatku a ukončenia prác, menný zoznam pracovníkov, zoznam 
strojov a mechanizmov, úsek cesty na ktorom bol realizovaný výkon, denný výkon, podpis zodpovedného 
pracovníka, atď.  Stavebný denník bude  k dispozícii na pracovisku počas celej doby zhotovovania diela a na 
požiadanie predložený Objednávateľovi obratom na kontrolu.   
 
7.2 Po zhotovení diela, resp. jeho ucelenej časti bude spísaný Protokol o  odovzdaní a prevzatí celého 
diela, resp. jeho ucelenej časti, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V protokole sa 
uvedie kvalita vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov a termíny na ich odstránenie. Objednávateľ 
dielo prevezme len v prípade, ak nebude mať žiadne vady a nedorobky. 
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Článok VIII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, ZÁRUĆNÁ DOBA   

 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v zmysle platných zákonov SR v súlade s STN, 
STN EN a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba na stavebnú časť diela je 60 mesiacov a technologickú časť 24 
mesiacov za predpokladu prevádzkovania diela v zmysle prevádzkového poriadku.  
 
8.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi. Počas záručnej doby Zhotoviteľ 
musí bezplatne odstrániť všetky vady diela po ich písomnom nahlásení Zhotoviteľovi. Objednávateľ 
bezodkladne nahlási vadu Zhotoviteľovi na kontaktnej adrese uvedenej v Článku I. Zhotoviteľ začne s 
odstraňovaním vady najneskôr do 3 pracovných dní od jej nahlásenia. 
 
8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené nesprávnym prevádzkovaním 
vybudovaného diela, resp. nedodržaním prevádzkového poriadku zariadenia, alebo vznikli zásahom tretej 
osoby. 
 
8.4  Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z duševného vlastníctva v dôsledku použitia 
predmetu diela v súlade s ust. § 559 Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

Článok IX. 
ZMLUVNÁ POKUTA  

9.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu: 

9.1.1 v prípade nedodržania termínu dodania diela pre vady, ktoré majú charakter podstatného porušenia 
zmluvy a bránia riadnemu užívaniu predmetu diela, zhotoviteľovi vznikne povinnosť zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 35 000,- EUR (slovom: „tridsaťpäťtisíc eur“), 
 
9.1.2 v prípade nedodržania termínu dodania diela pre vady, ktoré nemajú charakter podstatného porušenia 
zmluvy a nebránia riadnemu užívaniu predmetu diela, Zhotoviteľovi vznikne povinnosť zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom: „päťtisíc eur“) za každý čo i len  začatý deň omeškania s 
odstránením vád diela podľa Článku VIII., bod 8.2 tejto zmluvy. 
 
9.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu, povinnosti dokončiť a 
odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.  
 
9.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej v súlade s bodom 5.3 má Zhotoviteľ 
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý čo i len  začatý deň omeškania. 

 
Článok X. 

UZATVÁRANIE DODATKOV, ZMENA ZÁVAZKOV  
 

10.1  Na zmenu zmluvy počas jej trvania sa vzťahuje ustanovenie § 18 zákona o verejnom obstarávaní 
v platnom znení. 

10.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo v zmysle podmienok, ktoré nebudú v rozpore s Článkom X. 
bod 10.1 tejto zmluvy je možné len formou číslovaných písomných dodatkov po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán. 
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Článok XI. 
SPOLUPÓSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA  

 
11.1 Objednávateľ zabezpečí pred a počas realizácie stavby: 
a) odovzdanie staveniska pripraveného tak, aby na ňom mohol zhotoviteľ vykonávať práce v súlade s  

podmienkami tejto zmluvy, 
b) súhlas majiteľa elektrickej NN siete na pripojenie elektrických rozvádzačov k existujúcej 

elektroinštalácii, 
c) povolenia na dočasné užívanie verejných a iných plôch vrátane uhradenia príslušných poplatkov za ich 

užívanie a povolenia na vstup do objektov súvisiacich s realizáciou predmetom zmluvy, 
d) výluky cestnej dopravy v potrebnom rozsahu, 
e) zriadenie a prevádzku telekomunikačnej dátovej prípojky. 
 
11.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred a počas realizácie stavby: 
a)   školenie o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci pre svojich zamestnancov, 
b) povolenie Objednávateľovi a jeho technickému dozoru stály vstup na pracovisko Zhotoviteľa, kde sa 

realizujú práce, 
c) nepoškodenie vytýčených podzemných vedení a inžinierskych sietí. V prípade ich poškodenia 

zodpovedá zhotoviteľ v plnej miere za vzniknuté škody,  
d) podklady k dokumentácii skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy, 
e) vedenie stavebného denníka, ktorý si dá odsúhlasiť minimálne jedenkrát týždenne poverenej osobe 

Objednávateľa, 
f) zvolanie technických porád a kontrolných dní podľa potreby, 
g) písomné oznámenie o ukončení plnenia predmetu zmluvy po ukončení prác. 
 
11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

11.4 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že všetky obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, považujú za dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy. 
 
11.5 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s príslušnou odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  
 
11.6 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi oprávnených 
zamestnancov objednávateľa v stavebnom denníku, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 
správy. 
 
11.7 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci pre svojich zamestnancov, ich 
bezpečnosť pri práci na zariadení. Zariadením sa rozumie objekt cesty a všetkých súvisiacich zariadení, vrátane 
elektrických zariadení. 
 
11.8 Vlastnícke právo k jednotlivým častiam predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa po úplnom 
zaplatení ceny za predmet zmluvy. 
 
11.9 Neoddeliteľnou súčasťou "Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela", ktorý predloží zhotoviteľ 
Objednávateľovi pri odovzdaní diela sú: protokol o funkčnej skúške, osvedčenie o kvalite a kompletnosti 
montáže, certifikáty a prehlásenie o zhode, návod na použitie a prevádzkový poriadok - manuál pre prevádzku 
a údržbu diela (pre každú časť diela zvlášť). 
 
11.10  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (povolanými, osoby 
v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby 
- Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby 
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
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- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov 
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
Článok XII. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  

 
12.1 Od zmluvy môže  každá zo zmluvných strán odstúpiť v prípade podstatného  porušenia zmluvných 
podmienok druhou stranou po písomnom upozornení doručenom strane porušujúcej zmluvné povinnosti s 
poskytnutím primeranej lehoty, najviac však 1 mesiac, na odstránenie tohto stavu a uvedenie do pôvodného 
stavu pred porušením zmluvných podmienok. 
 
12.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou, pričom jeho účinky nastávajú dňom  
doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
 
12.3 V ostatných otázkach platí úprava podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.- 
 

Článok XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

13.1 Ostatné, v tejto zmluve neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi predpismi. Zmluvné strany sa zaväzujú 
prednostne riešiť prípadné spory z tejto zmluvy zmierom a dohodou. V prípade, ak zmier nebude dosiahnutý, 
spor z právnych úkonov z realizácie predmetu zmluvy bude predložený vecne a miestne príslušnému súdu 
v Slovenskej republike. 
 
13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). 
 
13.3 Táto zmluva o dielo má spolu s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú časť XX 
strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 
 
13.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva jasne a zrozumiteľne vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byť 
viazaný jej obsahom, že ju neuzavreli za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. Ďalej spoločne 
vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, porozumeli jej a na dôkaz súhlasu s ňou ju podpisujú. 
 
13.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia predmetu zmluvy v zmysle Článku II. tejto zmluvy. 
 
 
 
Za Objednávateľa:       Za Zhotoviteľa:  
 
V Bratislave, dňa      V ........................, dňa  
 
 
 
....................................                                      ..........................................  
Ing. Roman Žembera               
generálny riaditeľ SSC                    

 
 
Príloha č. 1 – Kalkulácia ceny 
Príloha č. 2 – Rozsah zhotovenia a špecifikácia jednotlivých častí  
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C.  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 
I. Osobné postavenie 

 
 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia – podľa §32 ods.1 
zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). 

 
 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia §32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon). Ich splnenie preukáže podľa §32 ods.2 zákona, resp.ods.4, 5 zákona o VO. Pri preukazovaní 
splnenia podmienok účasti, uchádzač, ako aj Verejný obstarávateľ zohľadní §32 ods. 6, 7. Uchádzač 
zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa §32 ods.1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname 
hospodárskych subjektov, podľa §152 ods.1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a riadi sa §187 
ods.7. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 

 1.podľa §32 ods.1 zákona: 
 a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani 

prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin 
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

 b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 

 c) nemá daňové nedoplatky v slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 

 d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 

 e) je oprávnený poskytovať službu, 
 f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva, 
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré 
dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 

 h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 

 2.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 
verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom. Podľa §55 ods.1 zákona, doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi 
uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie 
základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť 
na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohľad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie-553.html. 

 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne. 

 Nesplnenie podmienky účasti § 40 ods. 6 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ. 
 Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:  
 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v zmysle §32 ods.1 zákona 

o verejnom obstarávaní.  
 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, 

ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe verejného obstarávania. Verejný 
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obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
 
 Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb“). 
Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri 
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov“). Touto novelizáciou 
zákona o registri trestov sa okrem iného upravilo vydávanie výpisu z registra trestov pre právnické osoby. 
V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na 
účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť 
aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. 
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie 
vyššie uvedenej podmienky účasti 

1. predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v 
procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo 
2. doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára 
oznámenia o zmene údajov. 

 
 

II.   Finančné a ekonomické postavenie 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia – 
podľa § 33 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len zákon). 

 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 
finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 33 zákona. 

  
Podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže: 

 1. Vyjadrením banky/bánk, ,v ktorej/ktorých má uchádzač vedený/é účet/y, o schopnosti plniť svoje 
finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri 
mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu 
sa nepovažuje za potvrdenie banky. Zároveň záujemca/uchádzač pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších 
bankách ako v banke (bankách), ktorá/é podľa tohto bodu vydala/li vyjadrenie, nemá otvorený resp. 
vedený účet alebo iné záväzky a že v ostatných bankách nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť 
si svoje finančné záväzky. Toto čestné vyhlásenie musí podpísať oprávnená osoba uchádzača. 

 2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej 
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou 
zmluvou uzavretou s osobou ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. 
Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného 
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, 
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) 
a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7; 

 3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného 
postavenia spoločne. 

     Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným 
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom. 
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného      
a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže 
finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ považuje za vhodný. 

 Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods.5 zákona): 
 Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade 

s ustanovením § 33 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť 

                             
 Strana 36 / 38 

„Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“ 
 

 

 

 



svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného uchádzača pre 
poskytnutie požadovaných služieb, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne. 

  
  

III. Technická  spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 
 
 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti – podľa  § 

34 zákona  č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
zákon) Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 
technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §34 zákona: 

 
podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona - zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania  s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;  
ak odberateľom: 
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
-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, preukazujúci ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na   
základe ktorého boli dodané. 
 
Zoznam musí obsahovať minimálne 3 referencie o realizovaných prácach rovnakého alebo podobného 
charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena spolu kumulatívne za predchádzajúcich 5 rokov bola 
minimálne: 800.000,- EUR bez DPH. 

V zozname úspešných stavebných prác alebo splnených zmlúv uchádzač uvedie názov, alebo obchodné 
meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov stavebných prác, cenu 
uskutočnených stavebných prác, a kontakt na osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebnú pre 
overenie sú uvedených informácií.  

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi  úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí 
sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1. zákona o verejnom obstarávaní v čase 
a spôsobom, určeným vereným obstarávateľom v súťažných podkladoch. 

Odôvodnenie primeranosti: 
Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zmluvy, ako aj 
preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. 
Vzhľadom na charakter služieb, sa pre stanovenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej 
spôsobilosti predpokladá, že uchádzač realizoval minimálne  3 zákazky podobného charakteru a rozsahu 
v predchádzajúcich piatich rokoch.  
 

podľa § 34 ods.1 písm. m) zákona  -  Ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať, uchádzač 
požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť preukáže: 

Na všetky ponúkané zariadenia uchádzač predloží Vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, 
certifikát vydaný autorizovanými osobami , ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo 
na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami - uchádzač predloží originál, 
resp. overenú kópiu. 

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu. 
Verejný obstarávateľ prijme aj rovnocenný doklad predložený uchádzačom, ktorý je rovnocenný 
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou 
v inom členskom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. 
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Odôvodnenie primeranosti: 
Vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k  nim  majú  garantovať  kvalitu použitých technických 
zariadení.  

                        
podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo 
záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. 
Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s 
uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko alebo obchodné meno, 
adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné 
číslo, druh služieb s hodnotou služieb vyjadrenou v % vo vzťahu k celkovej zákazke. 

  Uchádzač 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 uchádzač 
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej 
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou ktorej technickými a odbornými kapacitami 
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 
záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú 
byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej 
existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7; oprávnenie poskytovať službu alebo 
dodávať tovar alebo uskutočňovať stavebné práce, preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na 
ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, 
odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku písm. g), 
uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na 
ktoré sa kapacity vyžadujú. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne, 

     Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným 
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom. 

    Verejný obstarávateľ umožňuje predkladať ekvivalenty alebo iné rovnocenné doklady vydané príslušným 
úradom iného členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto 
postupe verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v originálnom vyhotovení, alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. 
 
Odôvodnenie primeranosti: 
Zoznam subdodávateľov, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa má za cieľ garantovať 
odborné a kvalitné plnenie zmluvy.   
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