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Vestník č. 237/2011 - 7.12.2011
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Mlynské nivy 45, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Andraščíková
Telefón: +421 258311106
Fax: +421 258311701
E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.ndsas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ndsas.sk
Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a

I.2.3.

rýchlostných ciest
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu stavby rýchlostnej
cesty R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, k. ú. Horná Lehota,
Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.
Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu): 21.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13, 010 01 Žilina
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)
Majetkovoprávna príprava stavby rýchlostnej cesty R3 Dlhá nad
Oravou - Sedliacka Dubová, k. ú. Horná Lehota, Sedliacka Dubová,
Dlhá nad Oravou k stavebnému povoleniu na základe dokumentácie
predloženej verejným obstarávateľom.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79100000-5.
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 100 000,0000 EUR
II.2.2. Opcie

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 8

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

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky vo výške 4 000,EUR.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
v zmysle súťažných podkladov.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva
Nešpecifikuje sa.
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 a
preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich
osvedčených kópií, požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6: 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 začaté 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 poskytnúť
službu; 1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané
závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ preukázať; Uchádzač preukazuje splnenie podmienok

uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 nasledovne: 1.8 podľa bodu 1.1 a 1.2:
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; 1.9 podľa bodu
1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace; 1.10
podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej
poisťovne nie starším ako tri mesiace; 1.11 podľa bodu 1.5:
potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace; 1.12 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení poskytovať
službu; 1.13 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné
obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.8 až 1.12
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do
zoznamu podnikateľov. 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
záujemca/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 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 odseku 1.7 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane
konečným. 1.17 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. 1.18
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7
spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená
znížená pokuta podľa osobitného predpisu. 1.19 Splnenie podmienok
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje verejný obstarávateľ. 1.20 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: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné
informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo

ekonomické postavenie: 2.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej
banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Uchádzač predloží potvrdenie banky ako originál alebo ako úradne
osvedčenú fotokópiu. 2.2 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 môcť
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. 2.3 Uchádzač,
ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok
účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za
všetkých členov skupiny spoločne.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné
informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú
spôsobilosť na poskytnutie služby v zmysle § 28 ods. 1 písm. a), g), j),
k) zákona: 3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) predložiť zoznam
poskytnutých služieb na majetkovoprávne vysporiadanie pri stavbách
dopravnej infraštruktúry, napr. stavby diaľnic, rýchlostných ciest,
rekonštrukcie ciest I. a II. triedy, stavby železníc, minimálne 3 zákazky
s počtom vlastníkov nad 150 v období od 01.07.2008 do 30.06.2011 s
uvedením: názov poskytnutej služby, stručný opis a počet vlastníkov,
termín uzatvorenia zmluvy, zmluvná cena bez DPH, skutočný termín
dodania, názov alebo obchodné meno zmluvného partnera jeho sídlo,
kontaktná osoba obstarávateľa služby, telefonické spojenie a emailové spojenie na kontaktnú osobu zmluvného partnera
(odberateľa) doplnený potvrdeniami podpísané štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu objednávateľa, ak odberateľom: a)
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
tento verejný obstarávateľ, b) bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. 3.2 podľa § 28
ods. 1 písm. g) predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú
zodpovedné za plnenie zmluvy na poskytnutie služieb v členení: titul,
meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie, prax (roky), prax vo
funkcii (roky), ukončené vzdelanie. Uviesť menovité zloženie
pracovnej skupiny, ktorá bude akciu zabezpečovať. Určiť hlavného
koordinátora akcie a osoby zodpovedné za vypracovanie jednotlivých
častí, uviesť odborné zameranie, vzťah k uchádzačovi
(zamestnanec/subdodávateľ), doložiť ich pracovné životopisy a
osvedčené kópie dokladov o najvyššom ukončenom vzdelaní a
potvrdenie o praxi (čestné vyhlásenie). Verejný obstarávateľ požaduje
v skupine zastúpené profesie (osoby zodpovedné za vypracovanie

III.3.

jednotlivých častí): hlavný koordinátor; právnik (resp. osoba
vykonávajúca práce na zmluvu o poskytovaní právnych služieb);
geodet (resp. osoba s praxou v katastri nehnuteľností); ekonóm. Od
hlavného koordinátora projektu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie,
prax v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry, napr. stavby
diaľnic, rýchlostných ciest, rekonštrukcie ciest I. a II. triedy, stavby
železníc min. 3 roky a preukázateľné skúsenosti minimálne na 2
projektoch vo forme potvrdených referencií (zamestnávateľa alebo
objednávateľa služby) alebo čestné vyhlásenie za posledných 10
rokov s výkonom MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry, napr.
stavby diaľnic, rýchlostných ciest, rekonštrukcie ciest I. a II. triedy,
stavby železníc. 3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. j) údaje o technickom a
programovom vybavení, ktoré bude použité pri súvisiacich prácach na
predmete zákazky druh a počet. 3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. k)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci
službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v členení: druh prác,
subdodávateľ, hodnota služieb vyjadrená v EUR a v % (percentách) k
ponukovej cene. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať poskytovanie
časti služby subdodávateľom, žiadame, aby túto skutočnosť
vyslovene uviedol vo svojej ponuke. 3.5 Skupina dodávateľov
(združenie alebo skupina podnikateľov) preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu
IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia 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
30700/62308/2011
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 13. 12. 2011. Čas: 11.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12. 1. 2012. Čas: 09.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 31. 5. 2012
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 12. 1. 2012. Čas: 10.00 h.
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45,
Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk
môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na
jeho zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.3.

Ďalšie informácie
1/ Bod II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia: - kompletné
majetkovoprávne vysporiadanie v termíne do 8 mesiacov od účinnosti
ZoD. 2/ Doplňujúce informácie k bodu II.2.1) V predpokladanej
hodnote zákazky je zahrnutá aj hodnota vrátane všetkých možností a
všetkých prípadných predlžení zmluvy formou dodatkov. Pri
uzatváraní dodatkov bude verejný obstarávateľ primerane postupovať
podľa ustanovení § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 3/
Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti
v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode I.1). Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne
na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45,

VI.4.

Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 do 13.12.2011 v čase od
9:00 do 11:00 hod., alebo budú zaslané poštou. 4/ V súlade s
ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, 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 o verejnom obstarávaní.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky účasti týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v
súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní. bod 2.1
Požiadavka predložiť vyjadrenie banky sleduje ciel nájsť schopného
uchádzača, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne. Podmienky
účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom
obstarávaní. bod 3.1 Uchádzač musí preukázať, že v období od
01.07.2008 do 30.06.2011 poskytol služby podľa bodu 3.1. Uchádzač
tým preukáže schopnosť v stanovenom náročnom časovom termíne
zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite
na základe predchádzajúcich skúseností. bod 3.2 Uchádzač
preukáže, že osoby zodpovedné za poskytnutie služieb v bode 3.2
majú potrebné vzdelanie a odbornú prax potrebnú na vypracovanie
daného predmetu zákazky. bod 3.3 Od uchádzača sa vyžaduje, aby
preukázal, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie, ktoré je
nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky. bod 3.4 Verejný
obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač má predpoklady na
splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu
zákazky tretími osobami.
Dátum odoslania tohto oznámenia
1. 12. 2011

