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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144944-2011:TEXT:SK:HTML

SK-Bratislava: Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
2011/S 89-144944
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Práce
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
Kontakt: Ing. Vratislav Tkáč
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 258311044
E-mail: vratislav.tkac@ndsas.sk
Fax +421 258311056
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa www.ndsas.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
Kontakt: Mlynské Nivy 45
Kontakt: Ing. Adriana Drevová
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 258311050
E-mail: adriana.drevova@ndsas.sk
Fax +421 258311056
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk/
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
Kontakt: Mlynské Nivy 45
Kontakt: Ing. Adriana Drevová
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 258311050
E-mail: adriana.drevova@ndsas.sk
Fax +421 258311056
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)
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DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Organizácia riadená verejným právom
Iný predmet Príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných komunikácií
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

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

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany.

II.1.2)

Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočňovanie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác katastrálne územie Vrútky, Lipovec, Turčianske Kľačany,
Martin – Priekopa, Sučany, Podhradie, Turčianska Štiavnička, Nolčovo, Turany, Žilinský samosprávny kraj.
NUTS kód SK031

II.1.3)

Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku

II.1.4)

Informácie o rámcovej dohode

II.1.5)

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt
Diaľnica D1 Dubná skala - Turany. Líniová stavba Diaľnica D1 Dubná skala - Turany celkovej dĺžky 16 485 m je
v šírkovom usporiadaní kategórie D 26,5/120. Začiatok úseku je situovaný v priestore križovatky Dubná Skala
v katastrálnom území Vrútky a nadväzuje na stavbu D1 Višňové – Dubná Skala. Koniec úseku je v križovatke s
cestou I/18 v katastrálnom území Turany a je totožný so začiatkom úseku Diaľnica D1 Turany – Hubová.
Súčasťou stavby je aj diaľničný privádzač „Martin“ (1,788 km) a 4 mimoúrovňové križovatky. V km 11,2 D1
je navrhnuté ľavostranné malé odpočívadlo „Turčianska Štiavnička“, vpravo veľké odpočívadlo s územnou
rezervou pre čerpaciu stanicu pohonných látok.

II.1.6)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45233100, 45000000, 71320000

II.1.7)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Áno

II.1.8)

Rozdelenie na časti
Nie

II.1.9)

Varianty sa prijímajú
Nie

II.2)

MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1)

Celkové množstvo alebo rozsah
Bez DPH 334 716 800,00 EUR

II.2.2)

Opcie
Nie

II.3)

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Obdobie v dňoch 1100 (od uzatvorenia zmluvy)

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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III.1)

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1)

Požadované zábezpeky a záruky
1. Vyžaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 300 000,- EUR (slovom tristo tisíc EUR).
2. Od úspešného uchádzača t.j. Zhotoviteľa sa vyžaduje:
— zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10 % z Akceptovanej zmluvnej
hodnoty bez DPH,
— predložiť Objednávateľovi dôkazy o poistení a príslušné poistné zmluvy v súlade s podmienkami FIDIC.

III.1.2)

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými
sa riadia

III.1.3)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom
zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi
Slovenskej republiky, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

III.1.4)

Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie

III.2)

PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)

Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 predložením originálnych dokladov
alebo ich osvedčených kópií:
1.8 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
1.9 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
1.10 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
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1.11 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
1.12 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;
1.13 podľa § 128 ods. 1 zákona uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže
nahradiť doklady uvedené v bode 1.8 až 1.12 predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné
obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk;
1.14 ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bode 1.8 až 1.12 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;
1.15 ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine
pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača;
1.16 ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;
1.17 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo
verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno
preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bode 1.16 plynie odo dňa,
kedy sa rozhodnutie stane konečným;
1.18 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu
zamietnutá alebo konanie zastavené, alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu;
1.19 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
1.20 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ;
1.21 uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm.
f)preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.2.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1 Uchádzač vo
svojej ponuke predloží dokumenty a uvedie informácie uvedené v bode 2.2, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona.
2.2 Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:
2.2.1 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo
zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie
uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty, s čestným prehlásením, v ktorom uvedie, že v
iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál
alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk;
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2.2.2 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo
zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 14 000 000,- EUR (slovom: štrnásť
miliónov EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela. Toto vyjadrenie banky musí byť
predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj
ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem daného štátu.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú
finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie
ekonomického a finančného postavenia.
III.2.3)

Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
3.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady/dokumenty, ktorými preukazuje svoju technickú
alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 a 30 zákona.
3.2 Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:
3.2.1 predložiť zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu (stavebné práce na realizácii stavby
diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej súčasťou boli mostné objekty) na formulári „Zoznam uskutočnených
stavebných prác“ (príloha B3 zväzku 1 súťažných podkladov) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov
doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní týchto stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok (Príloha B6 zväzku 1
súťažných podkladov – Referenčný list stavby), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že:
3.2.1.1 uskutočnil aspoň dve stavby so zmluvnou cenou každej stavby vo výške min. 50 000 000,- EUR
(slovom: päťdesiat miliónov EUR) bez DPH;
3.2.2 uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za riadenie projektových a stavebných prác (tzv. kľúčoví
odborníci uchádzača) majú potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie projektových a stavebných prác,
ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže. Za kľúčových odborníkov sa na účely týchto súťažných podkladov
považujú hlavný inžinier projektu a hlavný stavbyvedúci.
3.2.2.1 Uchádzač pre hlavného inžiniera projektu predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. V prípade, ak
uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady vydané podľa
právnych noriem platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
Uchádzač je povinný preukázať, že hlavný inžinier projektu má skúsenosti s projektovaním (DVP, DSP, DP,
DSZ, DÚR) za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov pre stavby diaľnic alebo
rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy za nasledovných podmienok:
1. účasť na realizácii min. jedného projektu (DVP, DSP, DP-DRS). Účasť na projekte musí byť na pozícii
hlavného inžiniera projektu. Daný projekt musí byť ukončený;
2. tento jeden projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene projektu minimálne 250 000,- EUR (slovom
dvestopäťdesiat tisíc EUR) bez DPH pre stavby diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy.
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3.2.2.2 Uchádzač pre hlavného stavbyvedúceho predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak uchádzač
nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina
jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť
vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Pre hlavného stavbyvedúceho sa vyžaduje min. 10 ročná prax pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest za
nasledovných podmienok:
1. účasť na realizácii min. 1 projektu podľa zmluvných podmienok FIDIC pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných
ciest;
2. účasť na tomto projekte musí byť na pozícii stavbyvedúceho;
3. účasť na tomto projekte musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu.
(Za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho
protokolu) pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest;
4. tento projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 50 000 000,- EUR
(slovom päťdesiat miliónov EUR) bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie uvedených podmienok predložením vyplneného formuláru Referenčný
list odborníka (príloha B4 zväzku 1 súťažných podkladov), z ktorého obsahu bude vyplývať splnenie tejto
podmienky, vyplneného formuláru Životopis kľúčového odborníka (príloha B5 zväzku 1 súťažných podkladov) a
doložením dokladu o vzdelaní;
3.2.3 predložiť certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy
ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia
vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj
iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa
požiadaviek na vydanie tohto certifikátu (napr. predloženie dokladu o prebiehajúcom procese certifikácie
systému environmentálneho riadenia a opísanie vlastného systému environmentálneho riadenia, ktorý spĺňa
požiadavky na vydanie tohto certifikátu, alebo opísanie vlastného systému environmentálneho riadenia, ktorý
spĺňa požiadavky na vydanie tohto certifikátu).
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať
s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
III.2.4)

Vyhradené zákazky
Nie

III.3)

OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

III.3.1)

Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu

III.3.2)

Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
poskytnutie služby

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)

Druh postupu
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Verejná súťaž
IV.1.2)

Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na
účasť na dialógu

IV.1.3)

Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu

IV.2)

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2)

Použije sa elektronická aukcia
Nie

IV.3)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1)

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
11140/2011/10801

IV.3.2)

Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2011/S 74-121104 z 15.4.2011

IV.3.3)

Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 27.5.2011
Spoplatnenie súťažných podkladov Nie

IV.3.4)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
2.8.2011 - 10:00

IV.3.5)

Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným
záujemcom

IV.3.6)

Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti
Slovenčina.

IV.3.7)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 2.2.2012

IV.3.8)

Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 2.8.2011 - 11:00
Miesto
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami Áno
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 alebo zástupca skupiny uchádzačov sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo
úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z
obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike nahradí vyššie uvedené doklady, ak ich krajina jeho pôvodu
nevydáva, ekvivalentom.
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VI.1)

TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie

VI.2)

ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Kohézny fond, OPD 2007-2013, Prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T).

VI.3)

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná
diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO do 27.5.2011; súťažné podklady
budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať
na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ing. Adriana Drevová, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
SLOVENSKO v pracovných dňoch do 27.5.2011 v čase od 9:00-11:00 hod.
Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a
v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do
8.7.2011. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje
primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia
nasledovne:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26
zákona.
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 27 zákona.
— Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky
alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a
jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
— Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky
alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 14 000 000,- EUR (slovom:
štrnásť miliónov EUR) je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre
zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby budú prebiehať
formou refundácie, ktoré sa môžu aj oneskoriť.
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade
sustanovením § 28 a 30 zákona.
— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam stavebných
prác. Predmetom zákazky je zhotovenie stavby diaľnice, ktorej súčasťou sú mosty a verejný obstarávateľ hľadá
prioritne zhotoviteľa schopného postaviť predmetné dielo v lehote výstavby a v súlade so všetkými zmluvnými
povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo, na posúdenie čoho slúžia uvedené referencie. Stanovená
výška je primeraná hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov.
— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na
preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác. Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC –
Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu, z tohto dôvodu sa od uchádzača
vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity ako pre projektovú, tak aj pre stavebnú časť a teda, že majú
potrebnú odbornú prax. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil
doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Hlavný inžinier projektu ako aj hlavný stavbyvedúci
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sú odborníci nevyhnutní k vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax sú zamerané na
získanie kvalifikovaných a odborne zdatných kľúčových odborníkov pre plnenie predmetu zákazky.
— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia
environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky.
VI.4)

REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
E-mail: namietky@uvo.gov.sk
Telefón +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk/
Fax +421 250264219
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
E-mail: vratislav.tkac@ndsas.sk
Telefón +421 258311044
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk

VI.4.2)

Podávanie žiadostí o nápravu a námietok

VI.4.3)

Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
E-mail: namietky@uvo.gov.sk
Telefón +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk/
Fax +421 250264219

VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
4.5.2011
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