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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
„ŽST Rožňava -čelná nakladacia rampa“ -realizácia
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Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Železnice slovenskej republiky, v skrátenej forme - „ŽSR“
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
Sídlo organizácie: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
– v zastúpení obstarávateľa koná: Centrum logistiky a obstarávania
Kontaktná osoba za obstarávateľa: Ing. Ľubor Pivoň
Tel: 02/2029-2987
E-mail: pivon.lubor@zsr.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Bratislava
Číslo účtu: 35-4700012/0200
2. Predmet zákazky:

„ŽST Rožňava – čelná nakladacia rampa“- realizácia
CPV - Kód práce podľa spoločného slovníka pre obstarávanie (CPV):
Hlavný slovník: 45213321 -9
Stavebné práce na železničných staniciach
2.1 Realizácia stavby v zmysle vypracovanej a schválenej Projektovej dokumentácie (ďalej PD)
spracovanej spoločnosťou: Terraprojekt, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava a vydaného
stavebného povolenia č.8211/2013/S4-V-Dk zo dňa 03.10.2013 a opravy SP zo dňa 20.12.2013
vydaného ÚRŽD Bratislava, pracovisko Košice.
2.2 PD skutočného vyhotovenia stavby
- 4 súpravy v tlačenej papierovej podobe,
- 1 x CD v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf, dgn/dwg)
- 3 x CD v elektronickom formáte PDF
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky
3. Komplexnosť dodávky
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, na základe zmluvy o poskytnutí dotácií
z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre rok 2014, akcia je hradená z medzirezortného programu
Podpora obrany štátu na rok 2014 a zabezpečuje sa na základe požiadavky GŠ OS SR. Verejný
obstarávateľ nebude poskytovať preddavky. Platby sa budú realizovať bezhotovostným
platobným stykom na základe vystavenia faktúr. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 30 dní.
5.

Zmluva
Bude uzatvorená zmluva o dielo.

5.1 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie služby tvorí časť D. Obchodné
podmienky poskytnutia služby, B. Opis predmetu zákazy a C. Spôsob určenia ceny.
6. Miesto a termín uskutočnenia prác
6.1 Miesto dodania predmetu zákazky:
- areál ŽST Rožňava – koľaj č.12 a priľahlé plochy
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6.2 Termín, lehota dodania predmetu zákazky: do 4 mesiacov od odovzdania staveniska
7.
Oprávnený uchádzač
7.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov
z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v
súlade s platnými predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a
nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky
8.
8.1
8.2

8.3

Predloženie ponuky
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 22 osobne alebo prostredníctvom
poštovej služby na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu
22.2. V prípade ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 22.1 verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia jeho
ponuky.

9.
9.1.
9.2.

Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a nebude komisiou verejného obstarávateľa vyhodnocované s ostatnými
ponukami. Ak z predloženej ponuky nebude zrejmé, ktoré je variantné riešenie, bude celá
ponuka uchádzača vylúčená z procesu verejného obstarávania.

10.
10.1
10.2

Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.10. 2014.
V prípade podania nápravných prostriedkov /revíznych postupov/ proti postupu verejného
obstarávateľa sa uchádzačom oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

11.
11.1

Náklady na ponuku
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku na úhradu nákladov voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 sa počas
plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10. uchádzačom
nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži.

11.2

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12.
12.1
12.2

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať
v súlade s § 16 Komunikácia, zákona o verejnom obstarávaní.
Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a v prípade
dohodnutia osobného doručenia písomnosti alebo ponuky s kontaktnou osobou verejného
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12.3

12.4

12.5
13.
13.1

13.2.

obstarávateľa uvedenou v bode 1. časť I. kapitoly A. týchto súťažných podkladov a je možná
v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Ostatná komunikácia okrem komunikácie uvedenej v bode 12.4 časti II. tejto kapitoly súťažných
podkladov je prípustná poštou, resp. iným prepravcom, faxom, e-mailom. Komunikácia faxom
musí byť potvrdená e-mailom. Záujemca alebo uchádzač bude posielať e-mail tak, aby bola
zrejmá jeho identifikácia.
Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk,
výsledok vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámenie o zamietnutí žiadosti o
nápravu s odôvodnením sa uskutoční výhradne poštovou zásielkou. Verejný obstarávateľ bude
pre prípad listovej zásielky zaslanej doručenkou, považovať zásielku za doručenú aj v prípade,
ak ju uchádzač neprevezme v lehote do 5 dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky na
pošte.
Všetky informácie určené verejnému obstarávateľovi budú doručené kontaktnej osobe
verejného obstarávateľa podľa bodu 1. časti I. kapitoly A., týchto súťažných podkladov.
Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných
podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej
osoby verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode 1.
Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená
v písomnej forme, najneskôr šesť pracovných dní pred termínom na predkladanie ponúk.
Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie predloženej zo strany ktoréhokoľvek uchádzača
sa preukázateľne oznámi do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.

14.
Obhliadka miesta na uskutočnenie prác
14.1. Odporúčame uskutočniť obhliadku miesta predmetu zákazky. V prípade, že sa takejto
obhliadky uchádzač nezúčastní, má sa za to, že objekt obhliadky uchádzač pozná.
14.2 Kontaktná osoba (v prípade záujmu o obhliadku miesta predmetu zákazky) je: Ing. Michal DučAnci, O520 GR ŽSR – ÚS ŽSR STOŽ, číslo tel.: 02/2029 7043, e-mail: duc-anci.michal@zsr.sk,
Obhliadka sa bude konať dňa 29.07.2014 od 10.30 hod na ŽST Rožňava pred dopravnou
kanceláriou.
Časť III.
Príprava ponuky
15.
15.1.
15.2.

16.
16.1
16.2
16.3

Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne
doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených
v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
List s identifikačnými údajmi uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny) –
obchodný názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
IČO, IČ DPH, bankové spojenie
Návrh na plnenie kritéria (návrh konečnej ceny bez DPH, sadzba DPH a ceny s DPH).
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16.4

16.5

16.6

16.7

17
17.1

Vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným
obstarávateľom a vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti ponuky. Citované vyhlásenie musí byť
podpísané štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača prípadne za
člena skupiny.
Návrh zmluvy so znením obchodných podmienok podľa časti D. súťažných podkladov.
Predmetný návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým
členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny. V prípade, že
uvedený dokument bude podpísaný oprávnenou osobou inou ako štatutárny orgán, vyžaduje sa
priloženie splnomocnenia pre takúto osobu.
V prípade skupiny dodávateľov vyhlásenie podpísané každým členom skupiny alebo osobou
oprávnenou konať za člena skupiny so splnomocnením podľa vyššie citovaného odseku,
v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky vytvoria požadované právne vzťahy,
v ktorých budú zodpovedať za záväzky z predmetnej zákazky spoločne a nerozdielne.
V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny podpísanú všetkými členmi
skupiny alebo osobami oprávnenými konať za každého člena skupiny s jeho splnomocnením.

17.3

Splnenie podmienok účasti uchádzačov
Uchádzač musí splniť všetky podmienky stanovené v zákone č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, v zmysle Výzvy na predloženie ponuky o vyhlásení verejného obstarávania vo
VVO a súťažných podkladov.
Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov, neodpovie na
niektorú z otázok komisie na vyhodnotenie ponúk, nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži
podľa časti E. Podmienky účasti uchádzačov, bude zo súťaže vylúčený.
Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť súčasťou ponuky.

18.
18.1

Zábezpeka
Zábezpeka sa nevyžaduje.

19.
19.1

19.7

Mena a ceny uvádzané v ponuke
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovanú zmluvnú cena nebude možné meniť, zmena je možná iba v súlade
s bodom 4 písm. a) článku IV. CENA z Návrhu obchodných podmienok – Zmluvy o dielo, ktoré
sú súčasťou týchto súťažných podkladov a bude vyjadrená v eurách.
Súčasťou ponukovej ceny bude ocenený výkaz výmer po jednotlivých položkách – rozpočet.
Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý rozsah predmetu zákazky.
Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v členení: Cena bez DPH,
sadzba DPH a cena celkom, t.j. cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
Ak uchádzačom bude zahraničný uchádzač a bude v predmetnej súťaži úspešný, je povinný
postupovať podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, t.j. zaregistrovať sa na
príslušnom daňovom úrade, pričom bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný platobný
styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.
Uchádzač v plnej miere zodpovedá za komplexnosť ponukovej ceny.

20.
20.1

Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača,

17.2

19.2
19.3
19.4
19.5

19.6
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perom s nezmazateľným atramentom a pod.
.
Súčasťou ponuky bude:
Titulná strana, ktorá bude obsahovať obchodné meno a sídlo uchádzača, predmet zákazky,
dátum vypracovania ponuky.
 Súpis predložených dokladov a dokumentov ponuky Požadované doklady je potrebné zoradiť
v poradí, ako je uvedené v predmetnej výzve.
20.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke platné a predložené ako
originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov.
20.3. Celú ponuku uchádzač predloží aj v elektronickej podobe vo formáte „pdf“ na CD nosiči.


Časť IV.
Predkladanie ponúk
21.
21.1

Označenie obalov ponúk
Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatného obalu. Obal s ponukou musí byť riadne
uzatvorený.
21.2. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
21.2.1
adresu uvedenú v bode 22.1
21.2.2
adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania)
21.2.3
označenie
„Súťaž – podlimitná zákazka – práca“
N e o t v á r a ť !“
21.3 označenie heslom súťaže:
„ŽST Rožňava – čelná nakladacia rampa“ - realizácia
22.
22.1.

22.2.
22.3.
23.
23.1.
23.2.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť na adresu: ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na I. poschodí budovy, č. dverí
157 – sekretariát, a to v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 14:00 hod. Kontaktná osoba:
Bc. Katarína Hricová.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 19.08. 2014 o 10,00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi v zmysle
zákona neotvorená späť.
Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 22.1
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24.
24.1.

Otváranie ponúk
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 19.08. 2014 o 13,00 hod. na adrese:
ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania, Klemensova 8, 813 61 Bratislava – zasadačka CLaO,
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24.2.

24.3.

24.4.
24.5.

25.
25.1

25.2

miestnosť č.149
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho
zastupovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a dokladom
o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa okrem vyššie uvedeného preukáže
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
Na otváraní ponúk sa zverejnia v zmysle zákona o VO obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrh na plnenie kritéria, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou,
určeného obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Obstarávateľ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky podľa bodu 20. do piatich dní pošle
zápisnicu z otvárania ponúk s uvedením zoznamu uchádzačov a ich návrh na plnenie kritéria
určeného obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
Dôvernosť procesu obstarávania
Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej
súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným
osobám.
Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené a ani poskytnuté
tretím osobám, okrem údajov podľa bodu 24.4

26.
26.1

Preskúmanie ponúk
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené iba tie ponuky, ktoré:
26.1.1
obsahujú náležitosti určené v bode 16 a 20.
26.1.2
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve o vyhlásení súťaže
a v týchto súťažných podkladoch
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými obstarávateľom vo Výzve o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo
súťaže vylúčené.
26.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
27.

Oprava chýb
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

28.
28.1

Vysvetľovanie ponúk
Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť
vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa jeho ponuka
zvýhodnila.
Uchádzač môže byť požiadaný o odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v návrhu ceny
v prípade, ak bude jeho ponuka obsahovať mimoriadne nízku cenu v porovnaní s ponukovou
cenou u ostatných uchádzačov.
Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny má smerovať k tým častiam ceny uvedeným v ponuke,
ktoré sa považujú za rozhodujúce vo vzťahu k celkovej cene a ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Komisia ich posúdi na základe poskytnutého vysvetlenia. (§ 42 ods. 5 písm. a) až e)

28.2
28.3

Strana 9 z 42

28.4

V odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky v návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním
stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s uskutočnením prác, v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ak uchádzač odôvodňuje nízku ponuku v návrhu ceny získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s príslušným právnym predpisom, inak obstarávateľ vylúči ponuku.
Z procesu vyhodnocovania obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne
nízkej ponuky v prípade, ak:
28.4.1 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 2
v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí
dlhšiu lehotu
28.4.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2
28.4.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa ods. 3
28.4.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo,
28.4.5 predložené vysvetlenie nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods.3
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
28.5 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v
ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e).
29.
29.1.

Mena na vyhodnotenie ponúk
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

30.
30.1.

Hodnotenie ponúk
Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritérií na
hodnotenie ponúk uvedených vo výzve o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom
určeným v časti A.3. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
Časť VI.
Uzavretie zmluvy

31.
31.1

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručená informácia
o výsledku vyhodnotenia ponúk s odôvodnením, vrátane poradia uchádzačov. Obstarávateľ je
povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne poslať všetkým uchádzačom oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi,
že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom pošle oznámenie, že neuspeli s odôvodnením a
poradím uchádzačov.

32.
32.1.

Prijatie zmluvy
Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, bude
prijatý v zmysle § 45, zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. Súhlas sa
nevyžaduje, ak ide o plnenie povinností obstarávateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov.

32.2
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B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Cieľom stavby je nahradenie provizórnej oceľovej čelnej rampy UNOR pre nakladanie ťažkej kolesovej
a pásovej techniky, novou betónovou čelnou rampou s vyhovujúcimi technickými parametrami na
základe požiadaviek Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Realizácia stavby bude hradená
z medzirezortného Programu podpory obrany štátu v roku 2014.
Realizácia diela sa zabezpečuje na základe požiadavky GŠ Ozbrojených síl SR a v zmysle
medzirezortného programu „ Podpora obrany na rok 2014 “.
Členenie stavby:
SO-01 Čelná nakladacia rampa
SO-02 Úprava spevnených plôch
SO-03 Úprava koľaje č.12
Realizácia stavby v zmysle schválenej Projektovej dokumentácie (ďalej PD) spracovanej spoločnosťou:
Terraprojekt, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava a vydaného stavebného povolenia (SP)
č.8211/2013/S4-V-Dk zo dňa 03.10.2013 a opravy SP zo dňa 20.12.2013 vydaného ÚRŽD Bratislava,
pracovisko Košice (Dopravný úrad).
PD skutočného vyhotovenia stavby:
- 4 súpravy v tlačenej papierovej podobe,
- 1 x CD v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf, dgn/dwg)
- 1 x CD v elektronickom formáte PDF
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky rieši projektová dokumentácia (PD) stavby a príloha týchto
súťažných podkladov – Investičné zadanie.
Potrebné je dodržiavať:
 Vyhlášku MDPT SR č. 350/2010 o stavebnom a technickom poriadku dráh,
 Zákony platné v SR, platné slovenské technické a európske normy (STN, EN),
technické normy železníc (TNŽ) a predpisy platné pre ŽSR.
- Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb č.26841/2001-O420 z 1.7.2010 (ďalej len„VTPKS“)
Predpisy ŽSR sú uverejnené na internetovej stránke ŽSR www.zsr.sk. Ak nie, je možné si ich
objednať a následne zakúpiť na adrese:
ŽSR, Bratislava
Centrum logistiky a obstarávania (CLaO)
Dotačný sklad BA hl.st. 2101
Nám. Franza Liszta 1
811 04 Bratislava
Tel.: 02/20 29 42 42
E-mail: dalia.madarova@zsr.sk
Ak sa v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické
normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické
špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre
normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické
špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa
uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov,
aké sú požadované. V prípade, že v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii týkajúcej sa
uvedených súťažných podkladov sa nachádza typ výrobku, druh výrobku, resp. meno výrobku, je
možné predložiť aj EKVIVALENT.
Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii stavby a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou
týchto súťažných podkladov.
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C. SPÔSOB URČENIA CENY
1. Spôsob určenia ceny
Uchádzač ku každej položke vo výkaze výmer uvedie jednotkovú cenu. Navrhovaná cena je súčinom
jednotkovej ceny a množstva. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých
medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek vo výkazoch
výmer. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky,
súčet všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu výmer.
2. Sumár ceny bude obsahovať tieto údaje o cene:
2.1. Základ ceny pre DPH
: .........................,- €
2.2. DPH 20 %
: .........................,- €
2.3. Cena celkom
: .........................,- €
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
3. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za všetky jednotlivé položky podľa
obstarávateľom predloženého výkazu výmer a cenu celkom za celý predmet zákazky.
3.1. Uchádzač v plnej miere zodpovedá za komplexnosť ponukovej ceny.
4. Cena predmetu zákazky za obstarávané práce musí byť spracovaná a stanovená v súlade s
ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4.1. Zmluvná cena v súlade so zákonom o cenách bude pevná, ktorú nie možné meniť.
5. Navrhnuté ceny sa predkladajú v mene EUR (€).
6. Jednotkové ceny navrhnuté uchádzačom sú pevné a nie je možné ich meniť ani v prípade
naviacprác, ktoré vyplynú z realizácie stavby. V prípade dodatkov z uvedeného dôvodu sa tieto
jednotkové ceny použijú aj na tieto práce ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná
cena diela v ponuke uchádzača na základe uzatvoreného dodatku k zmluve.
Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena
predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov, ktoré mu vzniknú
pri vykonávaní diela.

D. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA
PREDMETU ZÁKAZKY
Obstarávateľ v tejto časti predkladá návrh zmluvy, ktorý je uchádzač povinný akceptovať bez výhrad.
Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil návrh zmluvy podľa tejto časti
súťažných podkladov, doplnený o identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria určeného
na hodnotenie ponúk. Návrh zmluvy musí podpísať štatutárny orgán, resp. oprávnený zástupca
uchádzača so splnomocnením na takýto úkon, ako súhlas s obsahom tejto zmluvy. Do úvahy nemožno
brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným obstarávateľom. Takáto výhrada
alebo obmedzenie bude mať za následok vylúčenie ponuky uchádzača. Súčasťou návrhu zmluvy, ktorú
uchádzač predloží v ponuke musí byť ako príloha zmluvy Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer na
uskutočnenie prác vyhotovený uchádzačom s cenou diela, ktorá bude uvedená aj v návrhu zmluvy.
Stavebný dozor bude doplnený do ZoD.

Strana 12 z 42

Návrh
Zmluva o dielo č.
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Právna forma:
Zapísané:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená na podpis:
Oprávnený rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT/BIC:
IBAN:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Iná právnická osoba
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Po, vložka: č. 312/B
Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Ing. Dušan Šefčík, námestník generálneho riaditeľa
pre ekonomiku
Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky
a obstarávania
Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR,
odbor investorský GR ŽSR
31 364 501
2020480121
SK2020480121
VÚB, a. s
35-4700012/0200
SUBASKBX
SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej ako „objednávateľ“)

A
2. Zhotoviteľ:
Právna forma:
Zapísaný:

doplní uchádzač
v Obchodnom registri okresného súdu...., oddiel....,
Vložka č......

Štatutárny orgán:
Oprávnený rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT/BIC:
IBAN:
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Strana 13 z 42

Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: “ŽST Rožňava – čelná nakladacia
rampa“ - realizácia (ďalej len „dielo“).

2.

Dielo pozostáva z nahradenia oceľovej rampy UNOR novou betónovou čelnou rampou spĺňajúcu
technické parametre podľa požiadaviek Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Bližšia
špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a v projektovej dokumentácii podľa bodu
5. tohto článku. Súčasťou diela je ďalej aj vyhotovenie a dodávka projektovej dokumentácie (ďalej
aj „PD“) skutočného vyhotovenia stavby.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo
cenu v zmysle Článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela
spíšu zmluvné strany preberací protokol v zmysle Článku VI. bod 16. tejto zmluvy.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s:
- Vyhláškou MDPT SR č. 350/2010 o stavebnom a technickom poriadku dráh,
- Zákonmi platnými v SR, platnými slovenskými technickými a európskymi normami (STN,
EN), technickými normami železníc (TNŽ) a predpisy platné pre ŽSR.
- Projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou Terraprojekt, a.s., Podunajská 24,
821 06 Bratislava.

5.

Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa
ktorých bude dielo realizované. V týchto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne špecifikovaný
a ich zostupné poradie záväznosti je nasledovné:
- Výzva na predkladanie ponúk ( Oznámenie, ktorým sa uvedená zákazka zverejnila vo
Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie) č............... zo dňa............(doplní objednávateľ pred
podpisom zmluvy)
- Projektová dokumentácia vyhotovená spoločnosťou Terraprojekt, a.s., Podunajská 24, 821
06 Bratislava. IČO: 31 398 570, v mesiaci .júl 2013
- Ponuka zo dňa: doplní objednávateľ pred podpisom zmluvy (vrátane ceny, výkaz výmer).
V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi uvedenými dokumentmi a touto zmluvou, majú
ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami ostatných dokumentov.

Článok III.
Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy
1. Miestom výkonu diela je: areál ŽST Rožňava – koľaj č.12 a priľahlé plochy
2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a odovzdaní
staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 4 mesiacov odo dňa
odovzdania staveniska.
3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady
a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela.

Článok IV.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu, platnú
počas celej doby trvania zmluvy s výnimkou prípadov uvedených v bode 4. tohto článku vo výške:
doplní uchádzač ,-€ bez DPH (slovom: doplní uchádzač eur, doplní uchádzač centov bez
DPH). DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
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2. Ceny jednotlivých položiek diela sú uvedené v Prílohe č. 1 (Ocenenom výkaze výmere) tejto
zmluvy, a boli stanovené na základe cenníka .....doplní uchádzač...... Zhotoviteľ podpisom tejto
zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na
zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy. Celková cena
diela podľa bodu 1. tohto článku je maximálna.
3. V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní
diela podľa článku II. tejto zmluvy, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu, nákladov
súvisiacich s klimatickými podmienkami, príp. výlukovou činnosťou, vydaním revíznych správ a iné,
ktoré mu vzniknú po vykonaní diela podľa článku II. tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným dielom.
4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:
a) pri zmene rozsahu prác voči výkazu výmeru (t.j. pri zmene množstva v rámci jednotlivých
položiek výkazu výmer, ako aj pri zmene (doplnení) nových položiek do výkazu výmer resp.
nevykonaní uvedených položiek vo výkaze výmer), ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli
zmluvným stranám známe a ktoré zmluvné strany nemohli objektívne predvídať. Cena
takýchto prác bude stanovená takým istým spôsobom ako bola stanovená cena diela podľa
prvej vety bodu 2. tohto článku tejto zmluvy, t.j. uplatní sa cenník ... doplní zhotoviteľ..., pričom
bude zároveň platiť, že cena (doplnených) nových položiek ocenených podľa tohto cenníka
nesmie byť vyššia ako cena v danom mieste a čase obvyklá. Zmena rozsahu prác musí byť
v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.
b) pri zákonnej zmene DPH,
c) pri zavedení dovoznej prirážky a zmene colných predpisov, ale iba u materiálov a výrobkov,
ktoré sú nedostupné u slovenských výrobcov a podliehajú uvedeným poplatkom. Toto
zhotoviteľ musí preukázať.
Každá zmena ceny podľa písm. a), b) a c) tohto bodu zmluvy musí byť urobená písomným
dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Článok V.
Platobné podmienky
1. Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku IV. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi
postupne na základe mesačných faktúr, ktorých prílohou je odsúhlasený zoznam prác podpísaný
zmluvnými stranami. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v posledný deň príslušného
mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne zrealizované práce v príslušnom
mesiaci. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.
Zhotoviteľ vystaví konečnu faktúru až na základe preberacieho protokolu (s presným
zadefinovaním termínov odstránenia prípadných nedorobkov a poškodení) podpísaného
objednávateľom najneskôr do 5 pracovných dní od odovzdania diela. Hodnota konečnej faktúry
bude minimálne 20% z ceny diela.
2. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach nasledovne:
Ako objednávateľa uvedie:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Konečný príjemca objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Odbor investorský GR ŽSR
ÚS SPaR, Jesenského 11
040 01 Košice
Adresa na doručovanie faktúr:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Odbor investorský GR ŽSR
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Klemensova 8
813 61 Bratislava 1
3. Faktúra musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru
- adresu objednávateľa podľa čl. I. bodu 1. tejto zmluvy
- IČO oboch zmluvných strán
- náležitosti § 74 zák.ž.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- číslo zmluvy
- názov stavby
- deň vyhotovenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto výkonu prác
- bankové spojenie zhotoviteľa zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve.
Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“.
4. Povinnou prílohou každej faktúry vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je
stavebným dozorom odsúhlasený a potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za daný mesiac
doložený zisťovacím protokolom obsahujúcim najmä popis vykonaných prác a dodávok vrátane ich
ocenenia v súlade s oceneným zoznamom položiek diela - Oceneným výkazom výmerom v zmysle
tejto zmluvy.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo nebude mať uvedené prílohy, je
objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľ na opravu a/alebo doplnenie. V takomto prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
a/alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.
6. Úhrada bude realizovaná prevodným príkazom na účet predávajúceho uvedeným v tejto zmluve.
Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz
na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
7. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
8. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ
uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto
nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH
daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania
a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
9. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí
objednávateľ najneskôr do 30 dní od jej odsúhlasenia.
Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na
vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje
dodržať podmienky vyplývajúce z RPS týkajúceho sa výluk potrebných na realizáciu diela podľa
tejto zmluvy.
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2.

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú
na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi
objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri
výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce
sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané (zhotovené) dielo bude spĺňať
všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované podmienkami výrobcu pre montáž
zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi, všeobecne záväznými
právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou.
Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť len materiály a zariadenia špecifikované
v projektovej dokumentácii diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije
materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa miesto výkonu diela (ďalej len „stavenisko“) na
základe oznámenia objednávateľa. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska
vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy
spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.

4.

Zhotoviteľ je povinný na prevzatom mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta
výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný
odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti.

5.

Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému
technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme
a čase.

6.

Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavenisku podľa potreby. Objednávateľ je
oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela z hľadiska výkonu
diela v súlade s touto zmluvou.

7.

V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ
musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
bráni alebo sťažuje postup prác na diele.

8.

Zodpovedný vedúci prác za zhotoviteľa je: doplní uchádzač(stavbyvedúci)

9.

Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník
v jazyku slovenskom, a to originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku,
prvú kópiu odoberá zástupca objednávateľa, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene
od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

10. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť zástupca objednávateľa prípadne ním
poverená osoba. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu
pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný
svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do
stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí pre svojich pracovníkov povolenie na vstup do koľajiska
v obvode staveniska počas celého výkonu práce.
12. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie
ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný
preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach
ŽSR“.
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13. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov
v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje,
že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia
osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom, uvedeným v Prílohe č. 2 tejto
zmluvy) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ
zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X. bod 2 písm.
f).
14. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa,
ktorým je: doplní uchádzač. Objednávateľ, v nadväznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy
poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: doplní uchádzač.
15. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo
jeho časť pripravené na protokolárne odovzdanie a prevzatie.
16. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu:
ŽSR, GR Odbor investorský Bratislava,
Účelové stredisko, Stredisko prípravy a realizácie
Jesenského 11, 040 01 Košice
bezodkladne po ukončení prác na diele.
Dielo (bez vád a nedorobkov) objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe
preberacieho Protokolu o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela
a jeho súčasťou budú aj doložené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle
právnych predpisov, noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási,
že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a
súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za
objednávateľa je:
Ján Grác, pracovník ŽSR, ÚS SPaR Košice.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi všetky doklady, vzťahujúce sa k predmetu tejto
zmluvy, ktoré sú potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, najmä:
- PD skutočného vyhotovenia stavby:
- 4 súpravy v tlačenej papierovej podobe,
- 1 x CD v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf),
- 3 x CD v elektronickom formáte PDF
Stavebný denník,
Certifikáty dodaných materiálov, výrobkov, atď. dodaných a zabezpečených zhotoviteľom,
Doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby.
17. Prípadnú zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať
písomne formou doporučeného listu.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady
1.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka,
pričom dielo má vady, ak nezodpovedá realizácii a výsledku určenému v tejto zmluve alebo je
v rozpore s právnymi predpismi platnými pre územie Slovenskej republiky alebo zasahuje do
chránených práv a záujmov tretích strán. Po zistení, že dielo vykazuje vady, za ktoré nesie
zodpovednosť zhotoviteľ, má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vady.
V prípade, že odstránenie vady je nemožné, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie
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vady poskytnutím nového plnenia tzv. náhradného plnenia. Vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť
bezodkladne potom, čo sa o vade dozvie.
2.

Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu
reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa
vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to
znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ
oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým
nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

3.

Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia diela
objednávateľom podľa tejto zmluvy.

4.

Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo
alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto
zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

Článok VIII.
Zodpovednosť za škodu
1.

2.

3.

Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách
v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou
úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.
Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo
ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku
tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu
zodpovedá zhotoviteľ.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v zmysle Článku III. bod 2. tejto zmluvy je
zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý aj
začatý deň omeškania.

2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi
úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3.

V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 %
z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako
oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu
uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

4.

V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodu 2. článku X. tejto zmluvy má
objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých
výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude
inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto
dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z
hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá
neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
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6.

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi.

7.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej
výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok X.
Ukončenie zmluvy
1.

Zmluva môže zaniknúť:
a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov
a pohľadávok,
b) odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka
alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve.

2.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v §344 a nasl.
Obchodného zákonníka alebo z nasledovných dôvodov:
a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo jeho časti o viac ako 30 dní,
b) zhotoviteľ nedodržal záväzok splniť dielo alebo jeho časť v kvalite stanovenej touto
zmluvou,
c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov
na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať
v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho
požadovať,
d) v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu prevádzky železničnej
dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu dopravy na dráhe,
e) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
f) zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia
osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 13. článku VI. tejto zmluvy,
g) v prípade predaja podniku resp. časti podniku zhotoviteľa tretej osobe, ak by tento úkon
spôsobil zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok zhotoviteľa alebo by ohrozil
vykonanie diela,
h) zhotoviteľ opakovane porušil nejakú povinnosť, ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto zmluvy
alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade
oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany
zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní
zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov
s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy.
Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

3.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v §344 a nasl.
Obchodného zákonníka alebo z nasledovných dôvodov:
a) v prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa
článku V. tejto zmluvy o viac ako 30 dní,
b) v prípade, ak objednávateľ opakovane poruší nejakú povinnosť, ktorá mu vyplýva
z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je
v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek
povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti
písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení
právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi
od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

5.

Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s
výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia,
nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť
predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností
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súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu
odstúpenia, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného
zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej
vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
6.

V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná do
momentu odstúpenia, bude výhradným majetkom objednávateľa.

7.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku objednávateľ uhradí zhotoviteľovi vzájomne
odsúhlasenú cenu za časť predmetu zmluvy, ktorá bola riadne, včas a v súlade s touto zmluvou
vykonaná do doby účinnosti zrušenia zmluvy, poníženú o čiastky akýchkoľvek platieb, ktoré
objednávateľ už predtým za danú časť predmetu zmluvy zhotoviteľovi uhradil. Objednávateľ tým
nemá žiadnu ďalšiu zodpovednosť voči zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy. Z dôvodu vylúčenia
akejkoľvek pochybnosti nenesie objednávateľ voči zhotoviteľovi žiadnu zodpovednosť za ušlý
zisk, ušlé zmluvy alebo ďalšie náklady a iné výdaje vzniknuté z takéhoto ukončenia zmluvy alebo
v súvislosti s ním.

8.

V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom podľa bodu 2. tohto článku tejto zmluvy, má
objednávateľ nárok na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých
výkonov prác a v súlade s bodom 4. Článku IX. tejto zmluvy aj na úhradu zmluvnej pokuty.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1.

Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský
súd.

2.

Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stranami.

3.

Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za
doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka
adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná.

4.

Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.

5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

6.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3
exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1:
Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2:
Podklad pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

8.

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a
povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

9.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
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V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“

Za zhotoviteľa:
doplní uchádzač

......................................................
Ing. Dušan Šefčík
Námestník GR ŽSR pre ekonomiku

..........................................................
doplní uchádzač
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Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer

ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Žst. Rožňava - čelná nakladacia rampa
SO 01 Čelná nakladacia rampa

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

P.Č.

TV

1

2

05.08.2013
KCN Kód položky
3

D
D
1

K

001

2

K

001

3

K

001

4

K

001

5

K

001

4
HSV

Práce a dodávky HSV

1
131201102

Zemné práce

131201109
162501122

162501123

171201202

Popis

MJ

5

6

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť
horniny 3
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť
do 3000 m
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

6

K

001

7

K

001

181101102

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s
prehodením sypaniny
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

001

171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
Zakladanie

8

K
D

175101202

Množstvo
Cena
celkom jednotková
7

8

Cena
celkom
9
0,000
0,000

m3

147,910

0,000

m3

44,373

0,000

m3

138,480

0,000

m3

3
046,560

0,000

m3

138,480

0,000

m3

9,430

0,000

m2

89,440

0,000

t

221,568

0,000

9

K

002

2
271571111

0,000

Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

m3

7,216

0,000

10

K

011

273313521

Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15

m3

7,216

0,000

11

K

011

273321411

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30

m3

24,816

0,000

12

K

011

273351215

Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce

m2

27,680

0,000

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce

m2

27,680

0,000

t

2,621

0,000

13

K

011

273351216

14

K

011

273361821

Výstuž základových dosiek z ocele 10505

15

K

011

279321511

Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37

m3

22,229

0,000

16

K

011

279351101

Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce

m2

130,560

0,000

Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce

m2

130,560

0,000

1,598

0,000

17

K

011

279351102

18

K

011

279361821

Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505

3
311231129

Zvislé a kompletné konštrukcie
Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC
15
Vodorovné konštrukcie

m3

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín,
nosníkov, železový tr.C 35/45

m3

19,200

0,000

m2

59,355

0,000

m2

59,355

0,000

t

2,169

0,000

D
19

K

011

D

4
411321717

20

K

011

21

K

011

22

K

011

23

K

011

411351111
411354179
411361821

D
24

K
D

PK

Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné - stratené
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa
zhotovenie - stratené
Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov
a vencov 10505

5
pc1

Komunikácie

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Demontáž rampy

t

0,000
0,189

0,000
0,000

0,000
ks

1,000

0,000
0,000
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25

K

011

D
26

K

622451131
8
899503211

271

D

9
925942131

27

K

241

28

K

241

29

M

MAT 30952638
011 953943111

925947112

30

K

31

M

32

M

33

K

34

K

K

221

015

m2

0,630

0,000
0,000

ks

3,000

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000
0,000

Ochranný uholník na spevnenie hornej hrany obvod. muriva
rampy 160x100x14 mm

m

36,200

0,000

Ochranné zariadenia železničné dodanie a osadenie
nárazníkov 30KJ s pružnou podložkou

ks

2,000

0,000

SVORNÍKOVÁ KOTVA FBN 20/60

ks

8,000

0,000

ks

2,000

0,000

ks

2,000

0,000

ks

2,000

0,000

t

5,500

0,000

t

5,500

0,000

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
vybúraných hmôt
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná
konštr.monolitická betónová, výška do 3 m

0,000
t

227,341

0,000

D

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

D

767
767165120

Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

K

767

37

M

MAT

38

M

39

K

K
K

Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo
tenkostenných profilov zváraním

1411534100 Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 48,3mm, hrúbka
steny 3,2mm
MAT 1419599000 Pozinkovanie rúrok D nad 37-50mm
998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
767
objektoch výšky do 6 m

D

41

979087213
99
998152121

36

40

Stupadlo do šachiet a drobných objektov poplastované
vidlicové osadené do vynechaných otvorov

Osadenie ostatných výrobkov do muriva, hmotnosti do 1 kg/kus
MAT 4297100877 Štvorhranná vetracia mriežka 150/150
MAT 4297301001 Rám vetracej mriežky s príchytkami
979084214 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia,
221
ale so zložením na vzdialenosť do 2 km

D
35

Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v
stupni zložitosti I až II
Rúrové vedenie

783
783

m

6,400

0,000

m

6,400

0,000

m

6,400

0,000

t

0,024

0,000

783
783212100

Dokončovacie práce - nátery
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné

m2

10,377

0,000

783851213

Nátery epoxidové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s
emailovaním a 2x plným tmelením

m2

223,239

0,000

0,000

Celkom

0,000
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Žst. Rožňava - čelná nakladacia rampa
SO 02 Úprava spevnených plôch

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

P.Č.

TV

1

2

05.08.2013

KCN Kód položky
3

4

Popis

MJ

Množstvo
celkom

5

6

7

Cena
jednotko
vá
8

Cena
celkom
9

D

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D

1
113106511

Zemné práce
Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, 0,41700t

0,000

113107112

1

K

221

2

K

221

3

K

221

4

K

221

5

K

001

6

K

001

m2

242,330

0,000

Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,
hr.100-200mm, -0,24000t

m2

303,060

0,000

113107242

Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do
100 mm, -0,18100t

m2

60,730

0,000

113307142

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50
do 100 mm, -0,18100t

m2

60,730

0,000

122202202

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornine
3 nad 100 do 1000 m3

m3

101,097

0,000

122202209

Príplatok za lepivosť horniny 3

m3

30,329

0,000

162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3

101,097

0,000

162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3

2
224,134

0,000

174101002

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo
okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3

1,000

0,000

7

K

001

8

K

001

9

K

001

10

K

001

181101102

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

M2

330,930

0,000

001

171201202

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

m3

101,097

0,000

181301101

Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha
do 500 m2,hr.do 100 mm

m2

5,000

0,000

m2

5,000

0,000

11

K

12

K

001

13

K

14

M

15

K

Výsev trávniku hydroosevom na ornicu
0057211100
MAT
Travové semeno
001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

16
17

K
K

231

013

183405211

t

94,171

0,000

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht,
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t

21,984

0,000

5
564861111

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení
200 mm

565171014

221

19

K

221

20

K

221

21

K

221

22

K

221

591141111

Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.250
mm
Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty

23

K

221

919716112

Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí 100/100/8

221

919741111

Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

577141112

K

0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné

K

D

0,000

234,489

979089212

18

24

0,103

t

979089012

013

D

kg

581142115

0,000
m2

320,670

0,000

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a
zhutnením tr.I., po zhutnení hr.130 mm

m2

278,080

0,000

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo
hrubozrnný (ABH) hr.50mm

m2

17,820

0,000

m2

305,520

0,000

m2

16,500

0,000

t

4,827

0,000

305,520

0,000

m2

0,000
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917862111

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou
oporou z betónu prostého

25

K

221

m

122,400

0,000

26

M

27

K

MAT 5921745000 Obrubník betónový ABO 4/15/25/100
919726113 Dilatačné škáry rezané bet.. plôch, rezanie škár kontrakčné, šírky 4
221
mm hĺbky do 60 mm

ks

123,624

0,000

m

50,200

0,000

28

K

221

Dilatačné škáry pre vytvor. komôrky pre zálievku rezaných škár,
šírky 10 mm hĺbky 30 mm

m

50,200

0,000

29

K

221

919726124

Dilatačné škáry rezané bet. plôch, rezanie škár
pozdĺžne,kontrakčné, šírky 4 mm hĺbky do 80 mm

m

22,400

0,000

30

K

221

919726146

Dilat.škáry-rezanie pozdĺžnych,pre vytvor. komôrky pre zálievku
rezaných škár, š.10 mm hĺ.30 mm

m

22,400

0,000

31

K

221

919726144

Dilat.škáry-rezanie pozdĺžnych, pre vytvor. komôrky pre zálievku
rezaných škár, š.15 mm hĺ.20 mm

m

192,380

0,000

32

K

221

Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným
náterom, zálievkou za tepla, priečne

m

50,200

0,000

33

K

221

Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným
náterom, zálievkou za tepla, pozdĺžne

m

214,780

0,000

34

M

35

M

36

M

MAT 1116361100 Zálievka asfaltová AZ v sudoch do 250kg
MAT 2734140500 Šnúra z machovej gumy D 6 mm
MAT 2734140501 Šnúra z machovej gumy D 13 mm

t

0,144

0,000

m

72,600

0,000

m

72,600

0,000

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad
100 do 150 mm

m

19,230

0,000

931961116

Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm

m2

48,095

0,000

979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na
vzdialenosť do 1 km

t

195,770

0,000

t

195,770

0,000

deň

90,000

0,000

919726120

919726213
919726223

919735113
37

K

221

38

K

011

39

K

221

40

K

221

979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

221

91400000

Dočasné dopravné značenie

99
998224111

Presun hmôt HSV

41

K
D

42

43

K

221

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým
betónovým akejkoľvek dĺžky objektu

D

M

Práce a dodávky M

D

21-M
210101204

Elektromontáže
spojky pre káble AYKY

K

921

44

M

45

K

MAT 3450553323 Spojka
210901014 Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY
921
750 V 4x16 - demontáž

46

K

921

47

K

PK
PK

48
49

50

K
K

456,863

0,000

0,000

0,000
ks

2,000

0,000

ks

2,000

0,000

m

39,000

0,000

m

39,000

0,000

213290010

hod

3,000

0,000

219990005

Elektromontáže - silnoprúd

hod

4,000

0,000

220180201

Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a
záverečných prác, do 2 kg/m

m

39,000

0,000

922
22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

D

46-M
460200143

Zemné práce pri extr.mont.prácach
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine
triedy 3
Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z PE D 110 mm v otvorenom
výkope
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm

946

t

Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY
750 V 4x16
Zaistenie vypnutého stavu

210901015

D

K

0,000

388991111

51

K

281

52

K

946

53

M

54

K

MAT 2830002000 Fólia červená v m
460560103 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
946
širokej, 20 cm hlbokej v zemine tr. 3

460490011

0,000
m

39,000

0,000

m

39,000

0,000

m

39,000

0,000

m

39,000

0,000

m

39,000

0,000

Celkom

0,000

Strana 26 z 42

ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Žst. Rožňava - čelná nakladacia rampa
SO 03 Úprava koľaje č. 12

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
05.08.2013

P.Č.

TV

KCN

Kód
položky

Popis

MJ

1

2

3

4

5

6

D

HSV

D
1
2

K

013

K

PK

D
3

K

241

4

K

241

5

K

241

6

K

7

K

Práce a dodávky HSV

1
Zemné práce
979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné
p.c 2
vyzisk za oceľ
5
Komunikácie
511572111 Koľajové lôžko so zhutnením zo štrkopiesku triedeného
525040022 Rozobratie koľaje na betónových podvaloch, -0,60400t

Cena
celkom
9
0,000
0,000

t

5,030

0,000

kg

730,972

0,000

m3

2,800

0,000

m

0,000

7,500

0,000

m

38,200

0,000

241

ks

3,000

0,000

241

548930012 Rezanie koľajnice plameňom

ks

2,000

0,000

8

K

241

9

K

241

10

K

241

11

K

241

D
K

Cena
jednotk
ová
8

545111312 Demontáž a spätná montáž koľajnice S 49
545361112 Demontáž a spätná montáž podvalu betónového

D

12

Množstv
o
celkom
7

241

9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
926946112 Návestidlá a označovacie zariadenia uzávera koľaje na konci slepej
koľaje
925901114 Rozobratie koľajového zarážadla
979091111 Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na
vzdialenosť do 7000 m
979091121 Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za
každých ďalších 1000 m
99
Presun hmôt HSV
998241011 Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu,
so sklonom trate do 8 promile

0,000
ks

1,000

0,000

ks

1,000

0,000

t

5,030

0,000

t

90,540

0,000
0,000

t

6,562

Celkom

0,000
0,000
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Príloha č.2:
Podklad

pre

vypracovanie

PÍSOMNEJ DOHODY
o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci
v priestoroch ŽSR
v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi
Objednávateľ (stavebník):
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme “ŽSR“
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(ďalej ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
(ďalej ako „zhotoviteľ“ )
1. Predmet Písomnej dohody
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore
ŽSR pri vykonávaní diela s názvom : „ŽST Rožňava – čelná nakladacia rampa“ podľa Zmluvy
o dielo č. .......................... zo dňa ............................. v zmysle interného predpisu ŽSR Z 2:
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452,
medzi:
objednávateľom v zastúpení:

Príslušná VOJ objednávateľa

a zhotoviteľom:

Táto dohoda (musí byť) sa jej podpisom stáva súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú
riešené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotoviteľa
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR
počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade
s platnými predpismi ŽSR.
Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi
dodržiavané:
 právne predpisy ES a SR,
 vyhlášky UIC,
 technické normy železníc,
 technické špecifikácie interoperability,
 platné predpisy ŽSR,
 slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:
 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko,
NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov,
NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov,
NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko,
NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci,
NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej
manipulácii s bremenami,
Vyhláška MPSVR SR č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,,
Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce
a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe
a opravách vozidiel,
Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,
predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,
predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,
predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotoviteľa
3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť
a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie.
Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s
realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).
b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX.
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických
požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.
c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a
dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť,
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov
ŽSR.
d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo
do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a
overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR
Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.
e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá
zhotoviteľ.
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3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP
Zhotoviteľ je povinný:
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,
b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa,
ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,
c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu,
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu,
organizačná a kontrolná činnosť a pod.),
d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,
e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“)
zodpovedal skutočnosti,
f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,
g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,
h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,
i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR
č.395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za
týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,
j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch
počas vykonávania zmluvných činností,
k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok
a čistotu,
m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v
priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale
aj zo železničnej prevádzky,
n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré
môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné
podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných
podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,
o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,
p) používať správcom určené prístupové komunikácie,
q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa
nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,
r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,
s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č.4.2). Zhotoviteľ
požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych
podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodávateľa,
t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov
musí byť vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13.
3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a
železničnou
dopravou
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho
subdodávateľov,
b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť
posun na ŽSR.
Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :
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a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať,
dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,
c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,
d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa
interných predpisov ŽSR,
e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie
prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,
f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej
koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade
s príslušnými internými predpismi.
3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)
Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či
ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu
komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k
porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a
prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí
mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.
V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie
uvedených odsekov a) a b).
a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku.
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s
hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.
c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné
práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na
bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite
zabezpečené a vybavené.
d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým
predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.
e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom
oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.
147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný:
a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji
a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle
Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,
c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác
prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,
d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi
pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú
pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.
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e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,
f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.
3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:
a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,
c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku,
ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,
d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer
cesty tam aj späť,
e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do
prevádzkového priestoru,
f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej
bezpečný výkon,
g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle
predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR,
zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR
Z 2,
h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje
(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné
bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),
i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na
zaistenie ich BOZP,
j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.
3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa
a) vedúci prác
...................
b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP
....................
c) zodpovedný za prípravu staveniska
...................
d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou ...................
Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotoviteľa
(napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň
zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).
3.6. Dokumentácia
Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:
a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,
d) „Stavebný denník“
e) Výlukové dokumenty
(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je
požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).
3.7. Kontrolná činnosť
Zhotoviteľ je povinný:
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a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj
kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,
c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.
4. Povinnosti objednávateľa
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska
a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať
vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ
zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ
rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí, ak v zmluve nie je uvedené inak.
b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.
c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi.
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou
písomnou formou. (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).
4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách
a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych
podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti,
výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný
rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným
a preukázateľným spôsobom.
b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP
na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho
a osoby poučenej.
c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou
formou.

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.
V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých
koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako
jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je
zamestnávateľom.
4.4. Kontrolná činnosť
Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:
a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas
prác v priestoroch ŽSR,
c) zmluvne dohodnutých podmienok.
5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách
a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom
sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu
zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom
a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z.
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti
dispečerskému aparátu ŽSR.
c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z.
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.
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d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo
môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na
majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu
ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne
dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.
e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa
zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.
f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.
6. Sankcie
Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp.
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V .............................. dňa ................

V .............................. dňa ...............

........................................
Podpis za objednávateľa

......................................
Podpis za zhotoviteľa
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E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti v súťaži :
1. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA Č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – Osobné postavenie uchádzača:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a
preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 alebo ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6.,
1.8., 1.9. a 1.10., ktoré musia byť súčasťou ponuky:
1.1. § 26 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym
orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin z
aloženia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých
foriem účasti na terorizme.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.1.1. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je
vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa
osobitných predpisov,
1.1.2. právnická osoba  podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú
štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej
spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží
uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s
ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač
výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
1.2. § 26 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:

Výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym
orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.2.1. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je
vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa
osobitných predpisov,
1.2.2. právnická osoba  podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú
štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej
spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží
uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s
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ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač
výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
1.3. § 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo
správnym orgánom v krajine svojho sídla, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponuky.
1.4. § 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:

1.4.1. Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je
uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo
v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
1.4.2. Potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii
sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo
v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5. § 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní:

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6. § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní:

Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. Doklad musí
byť aktuálny ku dňu predloženia ponuky.
1.6.1. aktuálne živnostenské oprávnenie – živnostenský list alebo výpis zo živnostenského
registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ a príspevková organizácia  podnikateľ),
1.6.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická
osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),
1.6.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
(upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo
www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

1.7. § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:

Nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym
dokladom splnenie tejto podmienky. Nesplnenie tejto podmienky musí dokázať v prípade
potreby obstarávateľ.
1.8. § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní:

Čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie je osobou:
 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
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alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,
 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola
- spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní
- právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
1.9. § 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní:

Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto
zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
1.10. § 26 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:

Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny
za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6., 1.8., 1.9. a 1.10. potvrdením
Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") o zápise uchádzača alebo člena skupiny
dodávateľov do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, a to:
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení
účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po
30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu)
nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení
účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do
30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej
podobe) predkladá potvrdenie Úradu a je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch
verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto
podmienok účasti môže uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6., 1.8., 1.9. a 1.10. alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
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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
uchádzača alebo záujemcu.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 26 zákona
o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny dodávateľov samostatne. Splnenie
podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny
dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak uchádzačom bude
skupina dodávateľov a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6., 1.8., 1.9. a 1.10. za
každého člena skupiny dodávateľov osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
2. PODMIENKY ÚČASTÍ UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ § 27 ZÁK. Č. 25/2006 Z.z. o
OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA
Nevyžadujú sa.

VEREJNOM

3. PODMIENKY ÚČASTÍ UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ § 28 ZÁK. Č. 25/2006 Z.z. o VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPôSOBILOSTI
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukáže týmito dokladmi:
- podľa § 28 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov. K zoznamu pripojí uchádzač potvrdenia
o uspokojivom vykonaní stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti
ako je predmet zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Za stavby rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti ako predmet zákazky sa budú považovať- stavebné práce na výstavbe
alebo rekonštrukcii železničných oporných múrov, mostov a manipulačných plôch. V prípade, že
realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny
dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval
uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 28, ods. 2 zákona. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene
ako v €, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v € prepočítanú kurzom: pri slovenských
korunách 1€ / 30,126 Sk, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej
banky Slovenska ku dnu zverejnenia tohto oznámenia. Z dokladov musí byt zrejmá cena bez
dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo
sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH.
Zoznam bude spracovaný vo forme tabuľky s uvedením: názov a sídlo objednávateľa; názov
stavby, poprípade zrealizovaných prác; termín realizácie; zmluvná cena v € bez DPH;
zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; kontakt na osobu
objednávateľa u ktorej je možné preveriť uvedené údaje:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ;
- ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak
to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.
Primeranosť: Minimálny rozpočtový náklad je primeraný predpokladanej hodnote predmetu
zákazky
Potreba: Získať prehľad o solídnosti uchádzača na trhu s možnosťou preverenia kvality
uchádzača
Uchádzač k zoznamu predloží minimálne 1 referenčný list z uvedených rokov, s minimálnym
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objemom vykonaných prác vo výške 90 000,00 € bez DPH. Referenčné listy musia byť
originál, alebo úradne osvedčené kópie, s uvedením požadovaných údajov obstarávateľom.
-

podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údaje o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti
stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby, s odborným zameraním – Inžinierske stavby –
dopravné stavby Uchádzač predloží za stavbyvedúceho min. údaje: vzdelanie, odborná prax a
súčasné zamestnanie, ďalej predloží osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním –
kategória – 20 Inžinierske stavby (21 dopravné stavby), vydané Slovenskou komorou stav.
inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované osvedčenie
bude predložené ako originál alebo úradne osvedčená kópia, prípadne kópia osvedčenia
opatrená odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby s originál podpisom stavbyvedúceho.
Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu
osvedčenia (postačí kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z webstránky SKSI ), t.j.
musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. doklad o vykonaní odbornej skúšky, alebo
ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte.
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii po celú
dobu plnenia predmetu zákazky. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Uchádzač uvedie v čestnom vyhlásení osoby s príslušnou kvalifikáciou zodpovedné za plnenie zmluvy.
Potvrdenia a doklady nesmie uchádzač predložiť s dátumami po lehote na predkladanie ponúk.
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F. KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediné kritérium - „ najnižšia cena “
Obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk jediné kritérium, ktorým je konečná navrhovaná zmluvná
cena uchádzača bez DPH v EUR, za celý predmet zákazky.
2. Pravidlá pre uplatnenie kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk
Úspešný bude uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu navrhovanú zmluvnú cenu za dodanie celého
rozsahu predmetu zákazky. Ponuky ďalších uchádzačov sa zoradia podľa výšky navrhovanej zmluvnej
ceny, od najnižšej po najvyššiu.
V prípade rovnosti navrhovanej zmluvnej ceny v hodnotení ponúk uchádzačov, rozhodne o poradí nižšia
navrhovaná cena u položky SO 01 Čelná nakladacia rampa výkazu výmer, ktorý je súčasťou týchto
súťažných podkladov.
Ak by nastal prípad, že sa nerozhodne o konečnom poradí v hodnotení ponúk uchádzačov ani v
prípade rovnosti navrhovanej zmluvnej ceny, rozhodne o poradí nižšia navrhovaná cena u položky
SO 02 Úprava spevnených plôch výkazu výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov.
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G.

ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K POŽADOVANÝM DOKLADOM









Verejný obstarávateľ ďalej požaduje predložiť :
Čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti uzatvorí zmluvu na odobratie odpadu
vzniknutého počas realizácie stavby s odberateľom, ktorý má oprávnenie na nakladanie
s odpadmi podľa § 7 a 8 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Čestné prehlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať
za navrhovateľa v záväzkových vzťahoch.
Doklad, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať požadované práce
a montáže UTZ – „Z1 Žeriavy a zdvíhadlá“ – v zmysle § 30 ods.1 písm. a) (obsluha určených
technických zariadení) Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a
činnostiach na určených technických zariadeniach.
Uchádzač môže predložiť príp. čestné prehlásenie, že požadované práce a montáže UTZ
zdvíhacími Z1 Žeriavy a zdvíhadlá bude zabezpečovať len odborne spôsobilou fyzickou
osobou v rozsahu vydaného osvedčenia pre zdvíhacie zariadenia podľa prílohy č.1 časti 4.“
Vyhlášky č. 205/2010.
V prípade úspešnosti cenovej ponuky predloží požadovaný doklad pri prevzatí staveniska.
Doklad pracovníkov o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre
zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť
na pracoviskách ŽSR a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459
v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej
republiky /ďalej len „Z2“/ alebo uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v prípade
úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre
zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459
predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu.
Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2,
(prípadne čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti zabezpečí školenie z predpisu ŽSR Z2
pre daných pracovníkov),
Čestné prehlásenie uchádzača, že v prípade úspešnosti cenovej ponuky predloží pred
podpisom zmluvy v zmysle článku 452 predpisu „Z2“ vypracovanú a podpísanú písomnú
dohodu, ktorá musí obsahovať formu spolupráce ŽSR so zamestnávateľom /uchádzač/
týchto zamestnancov pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť v zmysle
príslušného zákona. Písomná dohoda musí obsahovať náležitosti v zmysle článku 452
a musí byť súčasťou uzavretej zmluvy.

Koordinátor bezpečnosti stavby - Zhotoviteľ diela zabezpečí koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci pre stavebníka. Stavebník ho nadväzne, pred zahájením stavby poverí
funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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H.

PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia stavby s neoceneným Výkazom výmer na CD –nosiči
Príloha č. 2 – Stavebné povolenie (SP) č. 8211/2013/S4-V-Dk zo dňa 03.10.2013 a oprava SP zo dňa
20.12.2013 vydaného ÚRŽD Bratislava, pracovisko Košice (Dopravný úrad).
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