Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
Žilina 011 40
___________________________________________________________________________

Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
Názov zákazky:

Postup verejného obstarávania:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu obstarávania:
Zverejnenie zákazky v úradnom
vestníku EÚ:
Zverejnenie zákazky vo vestníku ÚVO:
Zápisnica vyhotovená podľa:
Dátum otvárania ponúk („Ostatné“):

Štúdia realizovateľnosti – výstavba a modernizácia
údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry
trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk
verejná súťaž
nadlimitná
služba
10.03.2017 (2017/S 049-089994)
13.03.2017 (3139-MSS, Vestník č. 51/2017)
§ 40 ods. 12, zákona č. 343/2015 Z. z.
16.05.2017, 09:00 hod.

I. Identifikačné údaje obstarávateľskej organizácie
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
II. Začiatok vyhodnocovania splnenia podmienok účasti
-dátum: 16.05.2017
III. Zoznam členov komisie
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
funkcia v komisii
predseda komisie

meno a priezvisko
Ing. Henrich Varecha, PhD.

člen komisie

Ing. Pavol Birčák

člen komisie

p. Jaroslav Janus

člen komisie - zapisovateľ Ing. Peter Ďurkovský
člen komisie

RNDr. Vladimír Tóth, PhD.

člen komisie

Ing. Viliam Šestina

Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:
funkcia v komisii
meno a priezvisko
člen komisie
Ing. Ján Friedman
IV. Zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov /§ 40 ods. 12 písm. a) /
1. PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
-dátum a čas predloženia ponuky: 11.05.2017, Slovenská pošta
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2. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
-dátum a čas predloženia ponuky: 15.05.2017, 08:05 hod., osobné doručenie ponuky
3. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava
-dátum a čas predloženia ponuky: 15.05.2017, 08:15 hod., osobné doručenie ponuky
V. Zoznam vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní
so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu /§ 40
ods. 12 písm. b) /
-neuplatňuje sa
VI. Zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia /§ 40
ods. 12 písm. c) /
Žiadny uchádzač ani záujemca nebol vylúčený z dôvodu, že nesplnil stanovené podmienky účasti
vo verejnom obstarávaní.
VII. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo
na dialóg s uvedením dôvodu /§ 40 ods. 12 písm. d) /
-neuplatňuje sa
VIII. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1. PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, (IČO: 17 314 569)
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO)
-uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) vedený Úradom pre verejné
obstarávanie pod registračným číslom 2017/4-PO-A7658;
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) sú doložené dokladmi (viď zápis v ZHS)
v súlade so ZVO 343/2015 Z. z. a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania (ďalej aj ako „OVVO“) a následne aj v súťažných podkladoch (uvedené platí aj
v prípade výpisu z registra trestov pre právnickú osobu);
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h): obstarávateľská organizácia nepreukázala
predmetné skutočnosti ustanovené zákonom;
-postup podľa § 40, ods. 6 písm. g) nebol zo strany obstarávateľskej organizácie voči uchádzačovi
uplatnený, nakoľko skutočnosti uvedené v predmetnej právnej úprave neboli ani nie sú
obstarávateľskej organizácii a teda ani komisii na vyhodnotenie ponúk známe;
-v zmysle Manuálu k Jednotnému európskemu dokumentu pre verejné obstarávanie, ďalej ako
„JED“ (vydaný Úradom pre verejné obstarávanie): hodnotený uchádzač je platne zapísaný v ZHS
podľa zákona č. 343/2015 Z. z., nie je teda povinný vypĺňať v JED-e Časť III. Dôvody na
vylúčenie;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
osobného postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia (§
33 ZVO)
-uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia nevyužil kapacity inej osoby;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bola obstarávateľskou organizáciou stanovená
podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO (požadovaný bol prehľad o celkovom obrate za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti (bližšie info k podmienke: viď oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania);
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-uchádzač predložil požadovaný doklad originálu čestného vyhlásenia s uvedeným celkovým
obratom v EUR (viď ponuka uchádzača), ktorý spĺňal požiadavku uvedenú v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania;
-uchádzač predložil ako sprievodné doklady účtovnú závierku k 30.04.2016, k 30.04.2015, výkaz
ziskov a strát k 30.04.2014 a k 31.12.2013;
-obstarávateľská organizácia požiadala uchádzača listom č. 373/2017/Du o vysvetlenie číselných
údajov a ich identifikáciu v predložených dokladoch;
-uchádzač listom č. O/V/2017/77 v stanovenej lehote doručil obstarávateľskej organizácii
požadované vysvetlenie predmetných údajov v ponuke;
-komisia na vyhodnotenie ponúk následne hodnotila splnenie podmienky účasti;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti (§ 34 ZVO)
-uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti využil aj kapacity inej osoby;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. a) ZVO, kde bolo požadované predloženie zoznamu poskytnutých služieb za
predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia VO s uvedením minimálne 2 poskytnutých služieb, pričom
aspoň 1 služba rovnakého alebo podobného charakteru mala byť v hodnote nad 100 000,00 EUR
bez DPH;
-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke vlastnými kapacitami aj využitím kapacít
inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO;
-vlastnými kapacitami preukázal:
-v zozname poskytnutých služieb uviedol uchádzač za požadované obdobie 1 službu (viď
ponuka), pričom hodnota deklarovanej služby v ponuke predstavovala hodnotu 90 000,00 EUR
bez DPH;
-kapacitami inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO uchádzač preukázal:
-v zozname poskytnutých služieb uviedol uchádzač za požadované obdobie 1 službu (viď
ponuka), pričom hodnota deklarovanej služby v ponuke predstavovala hodnotu 399 000,00 EUR
bez DPH (z toho viac ako 35 % štúdia realizovateľnosti);
-odberateľom, resp. prijímateľom bol obstarávateľ, z hľadiska limitu zákazka v obstarávacom
období nebola pre obstarávateľa nadlimitnou zákazkou podľa ZVO, z tohto dôvodu overovanie
referencie ako el. dokumentu v evidencii referencií nie je relevantné, nakoľko obstarávateľ
postupuje pri obstarávaní povinne podľa ZVO iba pri zákazkách s nadlimitnou hodnotou a vtedy
má aj povinnosť vyhotoviť referenciu podľa tohto zákona;
-poskytovateľom tejto služby bol hospodársky subjekt KPMG Slovensko spol. s r.o, Bratislava
(IČO: 31348238), ktorého kapacity uchádzač využil ako inú osobu podľa § 34 ods. 3 a zároveň ho
v ponuke uvádza ako svojho subdodávateľa (podiel subdodávky 20 %);
Medzi uchádzačom a touto inou osobou/subdodávateľom je v ponuke uchádzača k dispozícii
uzatvorená zmluva o využití predmetných kapacít. Doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO neboli za túto inú osobu/subdodávateľa
predložené v ponuke, rovnako nemohla komisia na vyhodnotenie ponúk jednoznačne vyhodnotiť
neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a v čase hodnotenia
dokladov v ponuke nebola v ZHS táto iná osoba/subdodávateľ zapísaná – zápis v ZHS nebol
uvedený, nakoľko v predchádzajúcom období expiroval a nebol obnovený. Komisia na
vyhodnotenie ponúk odporučila obstarávateľskej organizácii využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia
dokladu v ponuke (doklad: zoznam poskytnutých služieb v ponuke uchádzača), na základe čoho
obstarávateľská organizácia listom č. 444/2017/Du požiadala uchádzača o vysvetlenie/doplnenie
dokladov k už predloženému dokladu tak, aby mohla posúdiť splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia (§ 32 ZVO) inej osoby/subdodávateľa a posúdiť
tiež neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Uchádzač listom
č. O/V/2017/89 v stanovenej lehote doručil vysvetlenie/doplnenie dokladu v ponuke a predložil za
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túto inú osobu/subdodávateľa vyplnený formulár JED. Komisia na vyhodnotenie ponúk
vysvetlenie a predložený formulár posúdila a zistila v predmetnom JED-e nedostatok týkajúci sa
podpísania JED-u inou osobou/subdodávateľom (formulár nebol podpísaný všetkými na to
oprávnenými osobami tak, ako je uvedené vo verejne prístupnej databáze – obchodnom registri,
dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky). Na uvedený
nedostatok obstarávateľská organizácia listom č. 505/2017/Du uchádzača upozornila a požadovala
k uvedenému vysvetlenie a ak bude relevantné – aj doplnenie dokladom.
Uchádzač listom č. (neuvedené) zo dňa 26.07.2017 (evidovaný v obstarávateľskej organizácii ako
došlá pošta č. 1388/2017, 07.08.2017) v stanovenej lehote uvedené zistenie vysvetlil a doplnil
dokladom (formulár JED), ktorý bol podpísaný oprávnenými osobami. Na základe predloženého
formulára komisia na vyhodnotenie ponúk konštatuje, že uchádzač preukázal u tejto inej
osoby/subdodávateľa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (§ 32 ZVO)
inej osoby/subdodávateľa a to predbežným nahradením dokladov vyhlásením vo formulári JED
a na základe tohto vyplneného formulára komisia vyhodnotila, že u tejto inej osoby/subdodávateľa
neexistujú dôvody na jej vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Náhľadom do verejne
prístupného obchodného registra SR bola overená podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
ZVO.
Oprávnenie poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté, bolo overené v predmete podnikania (vo verejne prístupnom obchodnom
registri SR) u tejto inej osoby. Skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) neboli preukázané.
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) uvedenú v OVVO a aj v súťažných
podkladoch splnil;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. g) ZVO (vyžadované bolo predloženie dokumentov s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;
bližšie viď OVVO);
-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke vlastnými kapacitami aj využitím kapacít
iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 ZVO;
-vlastnými kapacitami preukázal:
1.kľúčový expert č. 1 (vedúci tímu): Ing. Pavol Beňo, predložené boli platné doklady a osvedčenia
o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na realizácii projektov
(doklady viď v ponuke);
2.expert/odborník na pozemné stavby dopravnej infraštruktúry: Ing. Elena Marcinová, predložené
boli platné doklady a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie,
skúsenosti na realizácii projektov (doklady viď v ponuke).
-kapacitami inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO uchádzač preukázal:
3.expert/odborník na trakčné vedenie: Ing. Karol Kolada, predložené boli platné doklady
a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na realizácii
projektov (doklady viď v ponuke). Expert je konateľom hospodárskeho subjektu DELTES spol.
s r.o., Bratislava (IČO: 31377157). Kapacity tohto subjektu ako „inú osobu“ využíva uchádzač vo
svojej ponuke v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Zároveň uchádzač v ponuke uvádza tento subjekt ako
svojho zamýšľaného subdodávateľa (s podielom subdodávky 23 %). Medzi uchádzačom a touto
osobou resp. subdodávateľom je v ponuke k dispozícii uzatvorená zmluva o využití technických
a odborných kapacít. Táto iná osoba/subdodávateľ je zapísaná v ZHS (registračné číslo 2017/7PO-D4107). V ZHS sú zapísané skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. Skutočnosti ustanovené v § 32 ods. 1 písm. g) a h) obstarávateľská
organizácia nepreukázala. Táto iná osoba a subdodávateľ zároveň (rovnako ako aj samotný
uchádzač) je zapísaná aj v Registri partnerov verejného sektora (viď register). Požiadavky na
subdodávateľa, ktoré musí spĺňať v čase uzavretia zmluvy, sú uvedené v súťažných podkladoch
(bod 5.10.1 návrhu Zmluvy o dielo). Komisia posudzovala v prípade inej osoby/subdodávateľa aj
neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Aby komisia mohla
uvedené jednoznačne vyhodnotiť z už predložených dokladov (resp. zo zápisu v ZHS), odporučila
obstarávateľskej organizácii využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia dokladov predložených
v ponuke i napriek tomu, že táto iná osoba/subdodávateľ je zapísaná v ZHS. Na základe
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ustanovenia v manuály JED (vydaný Úradom pre verejné obstarávanie) – časť IV., bod 1. Iná
osoba a bod 2. Subdodávateľ - obstarávateľská organizácia adresovala uchádzačovi listom č.
444/2017/Du žiadosť, ktorej predmetom bolo doplnenie dokladov - predloženie formuláru JED
(vyplnená Časť III.) za inú osobu/subdodávateľa, nakoľko okrem iného neexistenciu dôvodov na
vylúčenie iná osoba resp. subdodávateľ deklaruje v predmetnej Časti III. JED-u. Uchádzač listom
č. O/V/2017/89 v stanovenej lehote doplnil už predložený doklad, resp. zápis v ZHS
o požadovaný doklad (formulár JED) s vyplnenou Časťou III., oddiely A, B, C, D, na základe
čoho komisia mohla vyhodnotiť, že u tejto inej osoby/subdodávateľa neexistujú dôvody na
vylúčenie ustanovené v ZVO. Skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) neboli preukázané.
Oprávnenie poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté, bolo overené v zápise činností v ZHS a v dokladoch predložených
v ponuke za túto inú osobu.
4.expert/odborník na environmentalistiku: Ing. Luboš Štancl, predložené boli platné doklady
a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na realizácii
projektov (doklady viď v ponuke). Pri posudzovaní predložených dokladov komisia na
vyhodnotenie ponúk zistila, že uchádzač využíva tohto experta/odborníka ako inú osobu (podľa §
34 ods. 3 ZVO) a tento je zároveň prokuristom a riaditeľom spoločnosti AZ GEO, s.r.o. Ostrava,
Česká republika, (IČO: 25358944). V zmysle ustanovení § 34 ods. 3 ZVO, v ponuke nebola
predložená k ostatným dokladom tohto experta/odborníka zmluva uzatvorená medzi uchádzačom
a touto inou osobou o využití technických a odborných kapacít, v ponuke za túto inú osobu neboli
predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ZVO, iná osoba nebola zapísaná v ZHS, iná osoba nebola v riadnom pracovnoprávnom vzťahu s uchádzačom, komisia nemohla tiež vyhodnotiť neexistenciu dôvodov na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Komisia na vyhodnotenie ponúk preto
odporučila obstarávateľskej organizácii využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia dokladov v ponuke,
na základe čoho obstarávateľská organizácia listom č. 373/2017/Du požiadala uchádzača
o vysvetlenie vyššie uvedených zistení a ak je relevantné, aj o doplnenie dokladov k už
predloženým dokladom. Uchádzač listom č. O/V/2017/77 v stanovenej lehote doručil vysvetlenie/
doplnenie dokladov k predmetnej žiadosti. Z predmetného vysvetlenia vyplýva, že uchádzač
uzavrel s touto treťou osobou zmluvu o uzavretí budúcej dohody o vykonaní práce (zmluva
doložená ako príloha vysvetlenia), čím by sa menovaná iná osoba stala jej zamestnancom na
dohodu iba v prípade, ak by bol uchádzač vyhodnotený ako úspešný uchádzač a týmto aktom mal
uchádzač za to, že splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO
a tiež neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO by za túto
inú osobu spĺňal samotný uchádzač. V priloženej zmluve o budúcej dohode o vykonaní práce táto
iná osoba o sebe prehlasuje, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ZVO a že u nej neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
Komisia na vyhodnotenie ponúk celé vysvetlenie aj predložené doklady posúdila a vzhľadom
k tomu, že uchádzač stavia fakty uvedené vo vysvetlení do hypotetickej roviny (...v prípade
úspechu našej spoločnosti v uvedenej verejnej súťaži...) bude táto osoba potom spĺňať podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a tiež nebudú u nej existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, nakoľko ich bude zastrešovať potom
samotný uchádzač, čo je v rozpore so samotným prehlásením tejto osoby v predloženej zmluve
o budúcej dohode o vykonaní práce, kde vyhlasuje, že uvedené podmienky (už v tom čase – pozn.
komisie) spĺňa, komisia odporučila obstarávateľskej organizácii opätovne v predmetnej veci
využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia dokladov v ponuke, na základe čoho obstarávateľská
organizácia listom č. 442/2017/Du požiadala uchádzača o predloženie dokladov, že táto iná osoba
spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO, nakoľko: v ponuke
jednotlivé tieto doklady predložené neboli, v predmetnom vysvetlení ich uchádzač nepredložil,
v predmetnom vysvetlení ich uchádzač nenahradil JED-om, iná osoba nebola zapísaná v ZHS,
v zmluve uzatvorenej s uchádzačom však o sebe iná osoba v pozícii zaviazanej osoby tvrdí, že ich
spĺňa. Navyše – zmluva o uzatvorení budúcej dohody o vykonaní práce nie je podľa ZVO tým
dokumentom, ktorým sa vyššie uvedené splnenie podmienok účasti a neexistencia dôvodov na
vylúčenie predbežne nahrádza (na uvedené slúži formulár JED). Zároveň obstarávateľská
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organizácia vo svojej druhej žiadosti uviedla v zmysle ZVO požiadavku o nahradenie tejto inej
osoby osobou v prípade, ak uchádzač za pôvodnú inú osobu nedoručí v stanovenej lehote
požadované doklady, čím by vznikol možný dôvod na vylúčenie uchádzača. Uchádzač listom č.
O/V/2017/88 v stanovenej lehote doručil obstarávateľskej organizácii vysvetlenie z ktorého
vyplynulo, že uchádzač sa rozhodol nahradiť pôvodnú inú osobu hospodárskym subjektom AZ
GEO, s.r.o. Ostrava, Česká republika, (IČO: 25358944). Tento hospodársky subjekt poskytuje
svoje odborné a technické kapacity prostredníctvom svojho zamestnanca Ing. Luboša Štancla,
ktorého platné doklady a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie,
skúsenosti na realizácii projektov sú predložené v ponuke uchádzača. K vysvetleniu uchádzač
predložil aj zmluvu uzatvorenú medzi touto nahradenou inou osobou a uchádzačom, ktorej
predmetom je poskytnutie technických a odborných kapacít inou osobou. Uchádzač tiež predložil
v tomto vysvetlení za túto nahradenú inú osobu formulár JED, v ktorom vyplnil v Časti III.
oddiely A, B, C, D, čím boli predbežne nahradené doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO, zároveň týmto uchádzač deklaruje, že
u tejto inej osoby neexitujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
Náhľadom do verejne prístupného obchodného registra (webová adresa uvedená vo formulári
JED) bola overená podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Oprávnenie poskytovať
službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté,
bolo u tejto inej osoby overené v náhľade do obchodného registra a v dokladoch predložených
v ponuke za túto inú osobu.
Skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) neboli preukázané. Komisia na vyhodnotenie ponúk
odporučila obstarávateľskej organizácii využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia dokladov v ponuke
vo veci oprávnenia podpisovať zmluvu a predmetný formulár JED prokuristom hospodárskeho
subjektu AZ GEO, s.r.o. Ostrava, Česká republika, (IČO: 25358944). Obstarávateľská organizácia
listom č. 505/2017/Du požiadala uchádzača o vysvetlenie oprávnenia podpisovať predmetné
dokumenty. Uchádzač listom č. (neuvedené) zo dňa 26.07.2017 (evidovaný v obstarávateľskej
organizácii ako došlá pošta č. 1388/2017, 07.08.2017) v stanovenej lehote uvedené zistenie
vysvetlil. Komisia na vyhodnotenie ponúk vysvetlenie akceptovala.
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) uvedenú v OVVO a aj v súťažných
podkladoch splnil;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. l) ZVO (vyžadované bolo od uchádzačov uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má
uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom) – bližšie viď v OVVO a aj
v súťažných podkladoch;
-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke dokladom, v ktorom uviedol nasledovných
subdodávateľov:
1. KPMG Slovensko spol. s r.o, Bratislava (IČO: 31348238)
-podiel subdodávky: 20 %;
-uchádzač tiež využíva kapacity tohto subjektu ako inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO (podrobnosti
o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistencie
dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO sú uvedené v
príslušných odsekoch tejto zápisnice vyššie);
-požiadavky, ktoré musí subdodávateľ spĺňať, sú uvedené v súťažných podkladoch (návrh Zmluvy
o dielo, bod 5.10.1);
-subdodávateľ je tiež ako aj uchádzač zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (viď
register);
2. DELTES spol. s r.o., Bratislava (IČO: 31377157)
-podiel subdodávky: 23 %;
-uchádzač tiež využíva kapacity tohto subjektu ako inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO (podrobnosti
o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistencie
dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO sú uvedené v
príslušných odsekoch tejto zápisnice vyššie);
-požiadavky, ktoré musí subdodávateľ spĺňať, sú uvedené v súťažných podkladoch (návrh Zmluvy
o dielo, bod 5.10.1);
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-subdodávateľ je tiež ako aj uchádzač zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (viď
register);
3.AZ GEO, s.r.o. Ostrava, Česká republika, (IČO: 25358944).
-podiel subdodávky: 7 %;
-tento subdodávateľ pôvodne v ponuke uvedený nebol, ale v súvislosti s nahradením inej osoby
(ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva, viď vyššie v zápisnici) uchádzač listom č.
O/V/2017/88 doplnil už predložený doklad súvisiaci s podmienkou účasti podľa § 34 ods. 1 písm.
l) dokladom v ktorom uvádza ako tretieho subdodávateľa hospodársky subjekt AZ GEO, s.r.o.
Ostrava, Česká republika, (IČO: 25358944);
-uchádzač tiež využíva kapacity tohto subjektu ako inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO (podrobnosti
o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistencie
dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO sú uvedené v
príslušných odsekoch tejto zápisnice vyššie);
-požiadavky, ktoré musí subdodávateľ spĺňať, sú uvedené v súťažných podkladoch (návrh Zmluvy
o dielo, bod 5.10.1);
-subdodávateľ je tiež ako aj uchádzač zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (viď
register);
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedenú v OVVO a aj v súťažných
podkladoch splnil;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
2. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, (IČO: 31 322 000)
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO)
-uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) vedený Úradom pre verejné
obstarávanie pod registračným číslom 2016/12-PO-A185;
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) sú doložené dokladmi (viď zápis v ZHS)
v súlade so ZVO 343/2015 Z. z. a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a následne aj v súťažných podkladoch (uvedené platí aj v prípade výpisu z registra
trestov pre právnickú osobu);
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h): obstarávateľská organizácia nepreukázala
predmetné skutočnosti ustanovené zákonom;
-postup podľa § 40, ods. 6 písm. g) nebol zo strany obstarávateľskej organizácie voči uchádzačovi
uplatnený, nakoľko skutočnosti uvedené v predmetnej právnej úprave neboli ani nie sú
obstarávateľskej organizácii a teda ani komisii na vyhodnotenie ponúk známe;
-v zmysle Manuálu k Jednotnému európskemu dokumentu pre verejné obstarávanie, ďalej ako
„JED“ (vydaný Úradom pre verejné obstarávanie): hodnotený uchádzač je platne zapísaný v ZHS
podľa zákona č. 343/2015 Z. z., nie je teda povinný vypĺňať v JED-e Časť III. Dôvody na
vylúčenie;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
osobného postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia (§
33 ZVO)
-uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia nevyužil kapacity inej osoby;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bola obstarávateľskou organizáciou stanovená
podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO (požadovaný bol prehľad o celkovom obrate za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti (bližšie info k podmienke: viď oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania);
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-uchádzač predložil požadovaný doklad originálu čestného vyhlásenia s uvedeným celkovým
obratom v EUR (viď ponuka uchádzača), ktorý spĺňal požiadavku uvedenú v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania;
-uchádzač predložil ako sprievodné doklady účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom
účtovníctve k 31.12.2014, k 31.12.2015, výkaz ziskov a strát k 31.12.2013;
-obstarávateľská organizácia požiadala uchádzača listom č. 374/2017/Du o vysvetlenie zistenej
skutočnosti, ktorá sa týkala vyššie predložených dokladov, nakoľko obstarávateľská organizácia
požadovala v dokumentácii z VO uviesť celkový obrat za posledné tri hospodárske roky za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a údaje ani doklady za
hospodársky rok 2016 neboli v ponuke uchádzača uvedené;
-uchádzač listom č. 3612/17-2310 v stanovenej lehote doručil obstarávateľskej organizácii
požadované vysvetlenie a doplnil doklady k predmetnému zisteniu;
-komisia na vyhodnotenie ponúk následne hodnotila splnenie podmienky účasti;
-uchádzač splnil podmienku minimálneho celkového obratu 300 000,00 EUR bez DPH v každom
deklarovanom hospodárskom roku a teda aj súhrne za sledované obdobie;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti (§ 34 ZVO)
-uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti využil aj kapacity inej osoby;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. a) ZVO, kde bolo požadované predloženie zoznamu poskytnutých služieb za
predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia VO s uvedením minimálne 2 poskytnutých služieb, pričom
aspoň 1 služba rovnakého alebo podobného charakteru mala byť v hodnote nad 100 000,00 EUR
bez DPH;
-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke vlastnými kapacitami;
-neuvedené IČO subjektov v zozname nemalo vplyv na ich identifikáciu obstarávateľskou
organizáciou;
-v zozname poskytnutých služieb uviedol uchádzač za požadované obdobie až 4 služby (viď
ponuka), pričom každá z deklarovaných služieb presiahla obstarávateľskou organizáciou
stanovenú hodnotu (100 000,00 EUR bez DPH / min. 1 služba);
-aj napriek tomu sa obstarávateľská organizácia zaoberala skutočnosťou na základe podnetu
komisie na vyhodnotenie ponúk, ktorá sa týkala dokladu predloženého k zoznamu poskytnutých
služieb;
-týmto dokladom bolo potvrdenie o zrealizovaní služby vystavené subjektom Hlavné mesto SR
Bratislava (IČO: 00603481);
-obstarávateľská organizácia požiadala listom č. 374/2017/Du uchádzača o vysvetlenie údajov
v tomto potvrdení, ktoré sa týkalo výšky fakturovanej sumy v EUR bez DPH a termínu dodávky;
-tiež sa uchádzača dopytovala vo veci samotného predloženého dokladu, ktorým by mala byť
referencia (ako elektronický dokument) evidovaný v evidencii referencií vedený Úradom pre
verejné obstarávanie, nakoľko subjekt je verejný obstarávateľ;
-uchádzač listom č. 3612/17-2310 v stanovenej lehote doručil obstarávateľskej organizácii
vysvetlenie a doplnenie už predloženého dokladu dokladom;
-uvedené vysvetlenie komisia preskúmala a posúdila;
-komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
uchádzačom za splnenú (týka sa min. počtu zrealizovaných služieb a min. hodnoty aspoň jednej
z nich) vo vzťahu k požiadavke uvedenej v OVVO a aj v súťažných podkladoch;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. g) ZVO (vyžadované bolo predloženie dokumentov s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;
bližšie viď OVVO);
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-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke vlastnými kapacitami aj využitím kapacít
inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO;
-vlastnými kapacitami preukázal:
1.kľúčový expert č. 1 (vedúci tímu): Ing. Igor Karchutňák, predložené boli platné doklady
a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na realizácii
projektov (doklady viď v ponuke);
2.expert/odborník na pozemné stavby dopravnej infraštruktúry: Ing. Michal Bocora, predložené
boli platné doklady a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie,
skúsenosti na realizácii projektov (doklady viď v ponuke). Pri posudzovaní predložených
dokladov komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila obstarávateľskej organizácii využiť inštitút
vysvetlenia/doplnenia dokladu (ov) predložených v ponuke a to vo veci identifikácie
a charakteristiky projektu zo zoznamu projektov, ktoré uchádzač predložil za danú oblasť (min. 1
dopravný projekt, ktorého súčasťou bolo vybudovanie alebo rekonštrukcia haly vozidiel
s technologickými zariadeniami). V tejto veci obstarávateľská organizácia listom č. 374/2017/Du
požiadala uchádzača o vysvetlenie predložených dokladov a vyššie uvedených skutočností.
Uchádzač v stanovenej lehote listom č. 3612/17-2310 obstarávateľskej organizácii doručil
požadované vysvetlenie/doplnenie dokladu, na základe čoho komisia na vyhodnotenie ponúk
posúdila, že daná podmienka uvedená v OVVO a aj v súťažných podkladoch bola pre túto oblasť
splnená.
3.expert/odborník na environmentalistiku: Ing. Ján Longa, predložené boli platné doklady
a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na realizácii
projektov (doklady viď v ponuke). Pri posudzovaní predložených dokladov komisia na
vyhodnotenie ponúk odporučila obstarávateľskej organizácii využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia
dokladu (ov) predložených v ponuke a to vo veci identifikácie a charakteristiky projektu zo
zoznamu projektov, ktoré uchádzač predložil za danú oblasť (min. 1 dopravný projekt, ktorého
súčasťou bolo vybudovanie alebo rekonštrukcia haly vozidiel s technologickými zariadeniami).
V tejto veci obstarávateľská organizácia listom č. 374/2017/Du požiadala uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov a vyššie uvedených skutočností. Uchádzač v stanovenej lehote listom č.
3612/17-2310 obstarávateľskej organizácii doručil požadované vysvetlenie/doplnenie dokladu, na
základe čoho komisia na vyhodnotenie ponúk posúdila, že daná podmienka uvedená v OVVO a aj
v súťažných podkladoch bola pre túto oblasť splnená.
-kapacitami inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO uchádzač preukázal:
4.expert/odborník na trakčné vedenie: Ing. Peter Jacko, predložené boli platné doklady
a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na realizácii
projektov (doklady viď v ponuke). Expert je konateľom hospodárskeho subjektu PRIVEL,
spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice (IČO: 31671829). Kapacity tohto subjektu ako „inú
osobu“ využíva uchádzač vo svojej ponuke v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Zároveň uchádzač
v ponuke uvádza tento subjekt ako svojho zamýšľaného subdodávateľa (s podielom subdodávky
19,80 %). Medzi uchádzačom a touto osobou resp. subdodávateľom je v ponuke k dispozícii
uzatvorená zmluva o budúcej zmluve (o využití kapacít a subdodávke). Táto iná
osoba/subdodávateľ je zapísaná v ZHS (registračné číslo 2015/6-PO-D7410). V ZHS sú zapísané
skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a), d), e), f) v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. Skutočnosti
ustanovené v § 32 ods. 1 písm. g) a h) obstarávateľská organizácia nepreukázala. Táto iná osoba
a subdodávateľ zároveň (rovnako ako aj samotný uchádzač) je zapísaná aj v Registri partnerov
verejného sektora (viď register). Požiadavky na subdodávateľa, ktoré musí spĺňať v čase uzavretia
zmluvy, sú uvedené v súťažných podkladoch (bod 5.10.1 návrhu Zmluvy o dielo). Komisia
posudzovala v prípade inej osoby/subdodávateľa aj neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Aby komisia mohla uvedené jednoznačne vyhodnotiť z už
predložených dokladov (resp. zo zápisu v ZHS) a tiež aby mohla vyhodnotiť splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), odporučila
obstarávateľskej organizácii využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia dokladov predložených
v ponuke i napriek tomu, že táto iná osoba/subdodávateľ je zapísaná v ZHS. Na základe
ustanovenia v manuály JED (vydaný Úradom pre verejné obstarávanie) – časť IV., bod 1. Iná
osoba a bod 2. Subdodávateľ - obstarávateľská organizácia adresovala uchádzačovi listom č.
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445/2017/Du žiadosť, ktorej predmetom bolo doplnenie dokladov - predloženie formuláru JED
(vyplnená Časť III.) za inú osobu/subdodávateľa, nakoľko okrem iného neexistenciu dôvodov na
vylúčenie a splnenie podmienok osobného postavenia /§ 32 ods. 1 písm. b) a c)/ iná osoba resp.
subdodávateľ deklaruje v predmetnej Časti III. JED-u. Uchádzač listom č. 3623/17-2310
v stanovenej lehote doplnil už predložený doklad, resp. zápis v ZHS o požadovaný doklad
(formulár JED) s vyplnenou Časťou III., oddiely A, B, C, D, na základe čoho komisia mohla
vyhodnotiť, že u tejto inej osoby/subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie ustanovené v
ZVO a vyplnením príslušnej Časti III. v JED-e uchádzač týmto zároveň predbežne nahradil
doklady podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ktoré budú vyžiadané obstarávateľskou organizáciou
v príslušnej etape verejného obstarávania. Skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) neboli
preukázané. Oprávnenie poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté, bolo overené v zápise činností v ZHS a v dokladoch
predložených v ponuke za túto inú osobu.
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) uvedenú v OVVO a aj v súťažných
podkladoch splnil;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. l) ZVO (vyžadované bolo od uchádzačov uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má
uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom) – bližšie viď v OVVO a aj
v súťažných podkladoch;
-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke dokladom, v ktorom uviedol nasledovných
subdodávateľov:
1.PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice (IČO: 31671829)
-podiel subdodávky: 19,80 %;
-uchádzač tiež využíva kapacity tohto subjektu ako inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO (podrobnosti
o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistencie
dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO sú uvedené v
príslušných odsekoch tejto zápisnice vyššie);
-požiadavky, ktoré musí subdodávateľ spĺňať, sú uvedené v súťažných podkladoch (návrh Zmluvy
o dielo, bod 5.10.1);
-v ponuke je doložená zmluva o budúcej zmluve o dielo (uzatvorená medzi
uchádzačom
a
týmto hospodárskym subjektom o využití kapacít tejto osoby a subdodávke;
-subdodávateľ je tiež ako aj uchádzač zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (viď
register);
2.Eurovision, a.s., Brno (IČO: 27691845)
-podiel subdodávky: 7,00 %;
-uchádzač tento hospodársky subjekt využíva iba ako svojho zamýšľaného subdodávateľa;
-požiadavky, ktoré musí subdodávateľ spĺňať, sú uvedené v súťažných podkladoch (návrh Zmluvy
o dielo, bod 5.10.1);
-subdodávateľ je tiež ako aj uchádzač zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (viď
register);
-tento subdodávateľ je zapísaný v ZHS (registračné číslo: 2017/6-PO-E5378) a skutočnosti v ZHS
sú zapísané podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z., pričom skutočnosti podľa §
32 ods. 1 písm. g) a h) obstarávateľská organizácia nepreukázala;
-komisia na vyhodnotenie ponúk posudzovala v prípade subdodávateľa aj neexistenciu dôvodov
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Aby komisia mohla uvedené jednoznačne
vyhodnotiť z už predložených dokladov (resp. zo zápisu v ZHS), odporučila obstarávateľskej
organizácii využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia dokladov predložených v ponuke i napriek tomu,
že tento subdodávateľ je platne zapísaný v ZHS. Na základe ustanovenia v manuály JED (vydaný
Úradom pre verejné obstarávanie) – časť IV., bod 2. Subdodávateľ - obstarávateľská organizácia
adresovala uchádzačovi listom č. 445/2017/Du žiadosť, ktorej predmetom bolo doplnenie
dokladov - predloženie formuláru JED (vyplnená Časť III.) za subdodávateľa, nakoľko okrem
iného práve neexistenciu dôvodov na vylúčenie subdodávateľ deklaruje v predmetnej časti JED-u.
Uchádzač listom č. 3623/17-2310 v stanovenej lehote doplnil už predložené doklady resp. zápis
v ZHS o požadovaný doklad (formulár JED s vyplnenou Časťou III.), na základe čoho komisia
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mohla vyhodnotiť, že u tohto subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie ustanovené v ZVO.
Skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) neboli preukázané.
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedenú v OVVO a aj v súťažných
podkladoch splnil;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
3. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, (IČO: 35 729 023)
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO)
-uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) vedený Úradom pre verejné
obstarávanie pod registračným číslom 2016/12-PO-D2007;
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) sú doložené dokladmi (viď zápis v ZHS)
v súlade so ZVO 343/2015 Z. z. a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a následne aj v súťažných podkladoch (uvedené platí aj v prípade výpisu z registra
trestov pre právnickú osobu);
-podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h): obstarávateľská organizácia nepreukázala
predmetné skutočnosti ustanovené zákonom;
-postup podľa § 40 ods. 6 písm. g) nebol zo strany obstarávateľskej organizácie voči uchádzačovi
uplatnený, nakoľko skutočnosti uvedené v predmetnej právnej úprave neboli ani nie sú
obstarávateľskej organizácii a teda ani komisii na vyhodnotenie ponúk známe;
-v zmysle Manuálu k Jednotnému európskemu dokumentu pre verejné obstarávanie, ďalej ako
„JED“ (vydaný Úradom pre verejné obstarávanie): hodnotený uchádzač je platne zapísaný v ZHS
podľa zákona č. 343/2015 Z. z., nie je teda povinný vypĺňať v JED-e Časť III. Dôvody na
vylúčenie;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
osobného postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia (§
33 ZVO)
-uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia nevyužil kapacity inej osoby;
-v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bola obstarávateľskou organizáciou stanovená
podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO (požadovaný bol prehľad o celkovom obrate za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti (bližšie info k podmienke: viď oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania);
-uchádzač predložil požadovaný doklad originálu čestného vyhlásenia s uvedeným celkovým
obratom v EUR (viď ponuka uchádzača), ktorý spĺňal požiadavku uvedenú v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania;
-uchádzač predložil ako sprievodné doklady účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom
účtovníctve k 31.12.2014, k 31.12.2015 a k 31.12.2016;
-tieto doklady však neboli v ponuke predložené ako originál, resp. úradne overené kópie (v zmysle
požiadavky uvedenej v OVVO a v súťažných podkladoch);
-obstarávateľská organizácia požiadala uchádzača listom č. 375/2017/Du o vysvetlenie zistenej
skutočnosti, ktorá sa týkala vyššie uvedeného zistenia;
-uchádzač listom č. 3006/1799/42/Mo v stanovenej lehote doručil obstarávateľskej organizácii
požadované vysvetlenie a doplnil doklady k predmetnému zisteniu;
-komisia na vyhodnotenie ponúk následne hodnotila splnenie podmienky účasti;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia.
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Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti (§ 34 ZVO)
-uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti využil aj kapacity inej osoby;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. a) ZVO, kde bolo požadované predloženie zoznamu poskytnutých služieb za
predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia VO s uvedením minimálne 2 poskytnutých služieb, pričom
aspoň 1 služba rovnakého alebo podobného charakteru mala byť v hodnote nad 100 000,00 EUR
bez DPH;
-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke vlastnými kapacitami;
-v zozname poskytnutých služieb uviedol uchádzač 3 služby a hodnota uvedenej služby v ponuke
presiahla stanovenú hodnotu 100 000,00 Eur bez DPH (viď ponuka uchádzača);
-neuvedené IČO subjektov v zozname nemalo vplyv na ich identifikáciu obstarávateľskou
organizáciou;
-v referenciách od odberateľov (obstarávatelia) v evidencii referencií boli uvedené hodnotiace
známky 97, 100, 100;
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) uvedenú v OVVO a aj v súťažných
podkladoch splnil;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. g) ZVO (vyžadované bolo predloženie dokumentov s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;
bližšie viď OVVO);
-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke vlastnými kapacitami aj využitím kapacít
inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO;
-vlastnými kapacitami preukázal:
1.kľúčový expert č. 1 (vedúci tímu): Ing. Peter Harabín, predložené boli platné doklady
a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na realizácii
projektov (doklady viď v ponuke);
2.expert/odborník na pozemné stavby dopravnej infraštruktúry: Ing. Eduard Prochác, predložené
boli platné doklady a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie,
skúsenosti na realizácii projektov (doklady viď v ponuke);
3.expert/odborník na environmentalistiku: Mgr. Michaela Seifertová, predložené boli platné
doklady a osvedčenia o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na
realizácii projektov (doklady viď v ponuke);
-kapacitami inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO uchádzač preukázal:
4.expert/odborník na trakčné vedenie: Ing. Jiří Straka, predložené boli platné doklady a osvedčenia
o vzdelaní, životopis, prehľad odbornej praxe, kvalifikácie, skúsenosti na realizácii projektov
(doklady viď v ponuke). Pri posudzovaní dokladov komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila
obstarávateľskej organizácii využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia dokladu predloženého v ponuke
a to vo veci posúdenia ekvivalentného dokladu o odbornej spôsobilosti predloženého v ponuke,
ktorý bol vydaný v Českej republike pričom samotný expert v životopise uvádza, že vlastní aj
doklad o odbornej spôsobilosti platný v Slovenskej republike (tento však v ponuke predložený
nebol). Obstarávateľská organizácia požiadala uchádzača listom č. 375/2017/Du o podanie
vysvetlenia/resp. doplnenia dokladu k už predloženým dokladom, aby mohla objektívne posúdiť
splnenie podmienky účasti. Uchádzač v stanovenej lehote doručil listom č. 3006/1799/42/Mo
vysvetlenie/doplnenie k predloženým dokladom, na základe čoho komisia vyhodnotila, že expert
spĺňa odborné požiadavky stanovené v OVVO a aj v súťažných podkladoch. Expert je
zamestnancom hospodárskeho subjektu SUDOP PRAHA a.s. Praha (IČO: 25793349). Uchádzač
využíva kapacity tohto hospodárskeho subjektu ako inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO. Zároveň
uchádzač uvádza tento hospodársky subjekt ako svojho zamýšľaného subdodávateľa (s podielom
subdodávky 15 %). Medzi uchádzačom a inou osobou, resp. subdodávateľom je v ponuke
k dispozícii uzatvorená zmluva o budúcej zmluve (o využití kapacít a subdodávke). Táto iná
osoba, resp. subdodávateľ je platne zapísaná v ZHS (registračné číslo: 2017/5-PO-C9829).
Zapísané sú skutočnosti v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) až f). podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
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Skutočnosti ustanovené v § 32 ods. 1 písm. g) a h) obstarávateľská organizácia nepreukázala. Táto
iná osoba a subdodávateľ zároveň (rovnako ako aj samotný uchádzač) je zapísaná aj v Registri
partnerov verejného sektora (viď register). Požiadavky na subdodávateľa, ktoré musí spĺňať v čase
uzavretia zmluvy, sú uvedené v súťažných podkladoch (bod 5.10.1 návrhu Zmluvy o dielo).
Komisia posudzovala v prípade inej osoby/subdodávateľa aj neexistenciu dôvodov na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Aby komisia mohla uvedené jednoznačne vyhodnotiť
z už predložených dokladov (resp. zo zápisu v ZHS), odporučila obstarávateľskej organizácii
využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia dokladov predložených v ponuke i napriek tomu, že táto iná
osoba/subdodávateľ je platne zapísaná v ZHS. Na základe ustanovenia v manuály JED (vydaný
Úradom pre verejné obstarávanie) – časť IV., bod 1. Iná osoba a bod 2. Subdodávateľ
Obstarávateľská organizácia adresovala uchádzačovi listom č. 443/2017/Du žiadosť, ktorej
predmetom bolo doplnenie dokladov - predloženie formuláru JED (vyplnená Časť III.) za inú
osobu/subdodávateľa, nakoľko okrem iného práve neexistenciu dôvodov na vylúčenie iná
osoba/subdodávateľ deklaruje v predmetnej časti JED-u. Uchádzač listom č. 3410/1799/42/Mo
v stanovenej lehote doplnil už predložené doklady resp. zápis v ZHS o požadovaný doklad
(formulár JED s vyplnenou Časťou III.), na základe čoho komisia mohla vyhodnotiť, že u tejto
inej osoby/subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie ustanovené v ZVO. Skutočnosti podľa
§ 40 ods. 6 písm. g) neboli preukázané. Oprávnenie poskytovať službu vo vzťahu k tej časti
zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté, bolo overené v zápise činností v ZHS
a v dokladoch predložených v ponuke za túto inú osobu.
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) uvedenú v OVVO a aj v súťažných
podkladoch splnil;
-v OVVO a tiež aj v súťažných podkladoch bola stanovená podmienka účasti podľa § 34 ods. 1
písm. l) ZVO (vyžadované bolo od uchádzačov uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má
uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom) – bližšie viď v OVVO a aj
v súťažných podkladoch;
-túto podmienku účasti preukázal uchádzač v ponuke vyplnením požadovaného dokladu, v ktorom
uviedol 15 % podiel plnenia zo zmluvy subdodávateľom, ktorým je hospodársky subjekt SUDOP
PRAHA a.s. Praha (IČO: 25793349);
-tohto subdodávateľa uchádzač využíva v ponuke aj ako inú osobu (podrobnosti o splnení
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistencie dôvodov na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO sú uvedené v príslušných odsekoch tejto
zápisnice vyššie);
-subjekt je zapísaný rovnako ako aj uchádzač v Registri partnerov verejného sektora (viď register);
-požiadavky, ktoré musí subdodávateľ spĺňať, sú uvedené v súťažných podkladoch (návrh Zmluvy
o dielo, bod 5.10.1);
-uchádzač danú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedenú v OVVO a aj v súťažných
podkladoch splnil;
-Záver: uchádzač splnil stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
IX. Uchádzači, ktorí splnili všetky stanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní
1. PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
2. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
3. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava
Záver: Všetci traja uchádzači, ktorí predložili ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní,
splnili podmienky účasti stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne
uvedené aj v súťažných podkladoch.
X. Dátum ukončenia vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
09.08.2017
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XI. Dátum vyhotovenia zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti
09.08.2017
XII. Zapísal
Ing. Peter Ďurkovský (člen komisie, zapisovateľ)
XIII. Prehlásenie členov komisie
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice
v plnej miere súhlasia.
Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Ing. Henrich Varecha, PhD. predseda komisie

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

Ing. Pavol Birčák

člen komisie

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

p. Jaroslav Janus

člen komisie

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

Ing. Peter Ďurkovský

člen komisie

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

RNDr. Vladimír Tóth, PhD. člen komisie

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

Ing. Viliam Šestina

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

člen komisie

Podpis člena komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:
Ing. Ján Friedman

člen komisie

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

Poznámka: Všetky doklady a listinné dôkazy uvedené v tejto zápisnici sa nachádzajú v listinnej
forme ako súčasť dokumentácie z predmetného verejného obstarávania.
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