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prevzatím zaväzuje použiť ich len na účely spracovania ponuky tejto verejnej súťaže na výber
zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie stavby „Projekt zabezpečenia prístupu osôb
s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy“ v súlade so zákonom NR SR č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z.,
zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z.
z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č.129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z.
z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011
Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č.95/2013 Z.
z. a zákona č. 180/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
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A. Pokyny na zostavenie ponuky
Časť I.

Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika
Právna forma:

Iná právnická osoba
ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli
Po, vo vložke číslo: 312/B

Štatutárny orgán:

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
35-4700012/0200
IČO:
31 364 501
IČ DPH:
SK2020480121
DIČ:
2020480121
IBAN:
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód:
SUBASKBX
Obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 8 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní. Pre túto súťaž postupuje ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní.
V zastúpení verejného obstarávateľa konajú:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ďalej len „ŽSR“)
Generálne riaditeľstvo (ďalej len „GR“)
Odbor investorský
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika
telefón +421 2 2029 7025
fax
+421 2 2029 7711
e-mail gro220@zsr.sk
Pracovná doba: od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami a s uchádzačmi: Ing. Ivan
Vongrej – GR ŽSR, Odbor investorský, Klemensova 8, Bratislava, telefón +421 2 2029 7025, fax
+421 2 2029 7711, e-mail vongrej.ivan@zsr.sk.
2. Predmet zákazky
2.1. Predmetom zákazky s názvom: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou
k službám osobnej železničnej dopravy“ je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie na úrovni realizačného projektu (ďalej len „DSPRS“) - jednostupňový projekt,
zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“) (verejný obstarávateľ
predpokladá, že na všetky stavebné úpravy bude postačovať ohlásenie stavby), realizácia
stavebných úprav, záručný servis a revízie určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“)
len v tých železničných staniciach (ďalej len „ŽST“), kde budú zabudované šikmé schodiskové
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plošiny a kde budú rekonštruované výťahy, a vyhotovenie dokumentácie skutočného
realizovania stavby (ďalej len „DSRS“).
2.2. Účelom stavebných úprav je vytvorenie podmienok pre dodávku tovaru „Zdvíhacie plošiny pre
osoby s obmedzenou mobilitou na ich zdvihnutie z nástupišťa železničnej stanice do
železničného vozňa“, ktoré sú v rámci jedného projektu v 19 ŽST: Kúty, Bratislava hl. st.,
Leopoldov, Nitra, Šurany, Štúrovo, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Žilina, Čadca,
Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Kysak, Prešov, Michalovce, Čierna nad
Tisou.
Vo všetkých uvedených ŽST boli vykonané miestne šetrenia, na základe ktorých boli určené
nevyhnutné stavebné úpravy a následne boli vypracované Investičné zadania (ďalej len „IZ“),
ktoré budú slúžiť ako podklad pre vyhotovenie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“).
V rámci stavebných úprav sa požaduje podľa spracovaných IZ pre jednotlivé ŽST rôzny rozsah
stavebných úprav, ako napr.: vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou
mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre
umiestnenie zdvíhacích plošín, zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcia
výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou (všetky
WC opatriť Európskym novým systémom tzv. eurokľúčov), menšie úpravy a rekonštrukcie
nástupíšť a informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.
2.3. Stavebné úpravy sú členené na jednotlivé ŽST podľa územného členenia v rámci Oblastných
riaditeľstiev (ďalej len „OR“) ŽSR:
2.3.1. ŽST OR Trnava:
 Kúty,
 Bratislava hl. st.,
 Leopoldov,
 Nitra,
 Šurany,
 Štúrovo.
2.3.2. ŽST OR Zvolen:
 Banská Bystrica,
 Zvolen.
2.3.3. ŽST OR Žilina:
 Považská Bystrica,
 Žilina,
 Čadca,
 Kraľovany,
 Ružomberok,
 Liptovský Mikuláš.
2.3.4. ŽST OR Košice:
 Štrba,
 Kysak,
 Prešov,
 Michalovce,
 Čierna nad Tisou.
2.4. Ide o zmiešanú zákazku, a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné
práce, kde úspešný uchádzač zabezpečuje aj vypracovanie PD potrebnej na uskutočnenie
stavebných úprav.
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Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce
71320000-7 – Inžinierske projektovanie
45213321-9 – Stavebné práce na železničných staniciach
45233160-8 – Cestičky a iné spevnené povrchy
45112700-2 – Terénne úpravy
34951000-8 – Prístupové plošiny
34953000-2 – Prístupové rampy
42416200-7 – Šikmé výťahy
45215500-2 – Verejné záchody
34632300-9 – Elektroinštalácie pre železnice
39370000-6 – Vodoinštalácie
35261000-1 – Informačné panely
2.5. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu B. Opis predmetu zákazky.
3. Rozdelenie a komplexnosť zákazky
3.1. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
4. Typ zmluvy a zdroje financovania
4.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) na celý
predmet zákazky podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov a podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní. ZoD bude uzavretá na dobu
určitú.
4.2. Predmet zákazky by mal byť financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové obdobie 2007–
2013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007 – 2013, Prioritná os č.1 –
Železničná infraštruktúra.
4.3. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude hradená z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa. DPH bude vypočítaná v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov.
4.4. Podrobné vymedzenie obchodných (zmluvných) podmienok tvorí samostatnú kapitolu
D. Obchodné podmienky v nadväznosti na kapitolu B. Opis predmetu zákazky a na kapitolu C.
Spôsob určenia ceny.
5. Miesto a termín
5.1. Miesto dodania projektovej dokumentácie je: ŽSR GR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813
61 Bratislava.
5.2. Miesto uskutočnenia stavebných prác je: ŽSR, železničné stanice podľa zoznamu uvedeného v
kapitole B. Opis predmetu zákazky body 4. a 5..
5.3. Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tejto kapitoly
je najneskôr do: 31.08.2015.
6. Záujemca a uchádzač
6.1. Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu
dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo
verejnom obstarávaní (§ 13 zákona o verejnom obstarávaní).
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6.2. Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva
tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku (§ 12 zákona
o verejnom obstarávaní).
6.3. Ak predloží ponuku skupina dodávateľov nemusí táto skupina vytvoriť určitú právnu formu do
predloženia ponuky. Na riadne plnenie zmluvy skupina dodávateľov, v prípade prijatia jej
ponuky, je povinná vytvoriť určitú právnu formu. Verejný obstarávateľ nepredpisuje
uchádzačom akú právnu formu od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných
uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného
zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy
o združení podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného
vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala
podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného
účelu pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie
niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní
dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a je potrebné, aby v nej bolo
určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. Zmluva o združení
musí obsahovať aj ustanovenie o povinnosti splniť záväzky z tejto zmluvy pre prípadného
vystupujúceho účastníka združenia.
7. Variantné riešenie
7.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
7.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa
naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
8. Platnosť ponuky
8.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená
v časti VII. bod 29. tejto kapitoly.
8.2. V prípade uplatnenia revíznych postupov, t.j. námietky proti postupu verejného obstarávateľa
zo strany záujemcov alebo uchádzačov môže dôjsť k zmene stanovenej lehoty viazanosti.
Verejný obstarávateľ v takom prípade oznámi uchádzačom zmenu termínu lehoty viazanosti.
9. Podmienky súťaže
9.1. Predpokladaná hodnota zákazky je: 649 230,00 EUR. Predpokladaná hodnota zákazky je
v zmysle § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bez DPH.
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených
v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie
10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom
10.1. Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie, ktoré sú všeobecne dostupné tak, aby
nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného
obstarávania. Poskytovanie vysvetlení a iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať faxom, elektronicky (e-mailom) a
telefonicky.
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10.2. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a v prípade
dohodnutia osobného doručenia ponuky s osobou verejného obstarávateľa uvedenou v bode
11.1.. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00
hod..
10.3. Ostatná komunikácia je prípustná faxom a e-mailom. Komunikácia faxom musí byť potvrdená
e-mailom. Záujemca alebo uchádzač bude posielať e-mail tak, aby bola zrejmá jeho
identifikácia.
10.4. Verejný obstarávateľ a záujemca/uchádzač sú povinní pri obdržaní každého e-mailu potvrdiť
jeho prijatie odosielateľovi tohto e-mailu.
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.1. V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
podľa bodu 10. tejto kapitoly o ich vysvetlenie priamo poverenú osobu verejného
obstarávateľa: Ing. Ivan Vongrej telefón +421 2 2029 7025, fax +421 2 2029 7711, e-mail
vongrej.ivan@zsr.sk.
11.2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená faxom (pri dodržaní bodu 10.3. tejto kapitoly) alebo e-mailom v
písomnej forme najneskôr do 07.03.2014 do 14.00 hod.
11.3. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej
sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ oznámi preukázateľne bezodkladne od
doručenia žiadosti všetkým záujemcom, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady.
Vysvetlenia budú uverejnené na internetovej stránke ŽSR. Verejný obstarávateľ zašle
vysvetlenie e-mailom všetkým známym záujemcom a zároveň oznámi, kedy príslušné
vysvetlenie zverejní na internetovú stránku. Záujemca je povinný zaslať e-mail na adresu
uvedenú v bode 11.1. tejto kapitoly, že bol s touto skutočnosťou oboznámený.
11.4. Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené
v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore
s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
12. Obhliadka miesta
12.1. Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadky v jednotlivých ŽST podľa jednotlivých OR
ŽSR uvedených v bode 2.3. tejto kapitoly a podľa bodu 12.3. tejto kapitoly z dôvodu časovej
dostupnosti a vzdialenosti okrem OR Zvolen v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch.
12.2. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných úprav, aby si
overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcov. Dopravu a vstupy do
vyhradených priestorov ŽSR si zabezpečuje každý záujemca sám.
12.3. Obhliadka miesta sa uskutoční:
12.3.1. ŽST OR Trnava:
 Kúty,
 Bratislava hl. st.,
Dňa 24.02.2014 (pondelok) o 08:00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST
Kúty. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing.
Bohumil Štubňa a p. Ján Szabo.
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12.3.2. ŽST OR Trnava:
 Leopoldov,
 Nitra,
 Šurany,
 Štúrovo.
Dňa 25.02.2014 (utorok) o 08:00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST
Leopoldov. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať
Ing. Adrián Nemček a p. Ján Szabo.
12.3.3. ŽST OR Zvolen:
 Banská Bystrica,
 Zvolen.
Dňa 27.02.2014 (štvrtok) o 08:00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST
Banská Bystrica. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude
organizovať Ing. Dušan Barna a Ing. Miroslav Víťazka.
12.3.4. ŽST OR Žilina:
 Považská Bystrica,
 Žilina,
 Čadca.
Dňa 03.03.2014 (pondelok) o 08:00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST
Považská Bystrica. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude
organizovať p. Iveta Svrčeková a Ing. Michal Dočkálek.
12.3.5.

ŽST OR Žilina:
 Kraľovany,
 Ružomberok,
 Liptovský Mikuláš.
Dňa 04.03.2014 (utorok) o 08:00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST
Kraľovany. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať
Ing. Peter Novák a Ing. Michal Dočkálek.

12.3.6.

ŽST OR Košice:
 Štrba,
 Kysak,
 Prešov.
Dňa 05.03.2014 (streda) o 08:00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST
Štrba. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing.
Róbert Koch a Ing. Juraj Katocs.

12.3.7.

ŽST OR Košice:
 Michalovce,
 Čierna nad Tisou.
Dňa 06.03.2014 (štvrtok) o 08:00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST
Michalovce. Odtiaľ sa spoločne presunú do ŽST Čierna nad Tisou. Obhliadky bude
organizovať Ing. Róbert Koch a Ing. Juraj Katocs.
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Časť III.

Príprava ponuky
13. Jazyk ponuky
13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.
13.2. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej
súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
13.3. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci
úradný preklad v slovenskom jazyku.
14. Vyhotovenie a obsah ponuky
14.1. Ponuka, ktorá bude pozostávať z dvoch samostatných častí (časť „Ostatné“ a časť
„Kritériá“), musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača. Odporúča sa, aby všetky strany ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry
(prospekty a pod.), boli parafované osobou alebo osobami podpisujúcimi ponuku. Podpisy
musia byť napísané perom s nezmazateľným atramentom. Všetky strany ponuky uchádzač
očísluje. Akékoľvek vsuvky medzi riadky, vymazania alebo prepísania musia byť parafované
osobou alebo osobami podpisujúcimi ponuku.
14.2. Uchádzač označí vo svojej ponuke, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné
informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické
riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu
ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce
povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie
(ďalej len „úrad“) dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom
obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (§ 47a
Občianskeho zákonníka).
14.3. Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti ponuky požadované v týchto súťažných podkladoch
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov
alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
14.4. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
14.4.1. Osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú slovom "Ostatné":
14.4.1.1. Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny za každého člena
skupiny): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho
podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa
a sídlo peňažného ústavu / banky), číslo bankového účtu, IBAN,
SWIFT/BIC kód banky, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail,
internetová adresa,
14.4.1.2. obsah časti ponuky označenej ako "Ostatné" s uvedením zoznamu
predložených dokladov a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný
doklad alebo dokument nachádza,
14.4.1.3. vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným
obstarávateľom v súťažných podkladoch, podpísané uchádzačom alebo
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osobou oprávnenou konať za uchádzača (v prípade skupiny za každého
člena skupiny), Príloha č. 3 súťažných podkladov – Vyhlásenie uchádzača,
14.4.1.4. vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke, Príloha č. 3 súťažných podkladov – Vyhlásenie
uchádzača,
14.4.1.5. vyhlásenie uchádzača, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tom istom
postupe zadávania zákazky členom inej skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku, Príloha č. 3 súťažných podkladov – Vyhlásenie
uchádzača,
14.4.1.6. vyhlásenie uchádzača v prípade, že sa jedná o skupinu, že každý člen
skupiny ručí svojím majetkom a ručí spoločne a nerozdielne za záväzky
skupiny, Príloha č. 3 súťažných podkladov – Vyhlásenie uchádzača,
14.4.1.7. doklady a dokumenty podľa bodu 23. tejto kapitoly a podľa kapitoly E.
Podmienky účasti uchádzačov, ktoré možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov, Čestné
vyhlásenie č.1, Čestné vyhlásenie č.2, Čestné vyhlásenie č.3,
14.4.1.8. výkaz položiek bez ocenenia jednotlivých položiek a uvedenia celkovej
ceny, ktoré uchádzač predpokladá naprojektovať a vykonať v jednotlivých
ŽST podľa kapitoly B. Opis predmetu zákazky a na základe IZ a výkresov
podľa Prílohy č.7 súťažných podkladov a obhliadok podľa bodu 12. tejto
kapitoly,
14.4.1.9. návrh obchodných podmienok uchádzača, ktoré neboli obsahom súťažných
podkladov, ktoré:
14.4.1.9.1. nesmú byť v rozpore so zmluvnými obchodnými podmienkami
uvedenými v súťažných podkladoch,
14.4.1.9.2. nebudú obsahovať žiadne výhrady a ukladať povinnosti
verejnému obstarávateľovi v rozpore so
stanovenými
podmienkami,
14.4.1.9.3. nebudú v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami alebo
14.4.1.9.4. také, ktoré by mali za následok zvýšené náklady verejného
obstarávateľa,
ktoré
nemohol
verejný
obstarávateľ
predpokladať, pričom ďalšie zmluvné podmienky doplnené
uchádzačom nemôže verejný obstarávateľ z objektívnych
dôvodov akceptovať,
pričom v takomto návrhu nesmie byť uvedená žiadna cena,
14.4.1.10. ostatné, ak sa požaduje (napr. Harmonogram inžiniersko-projektových
činností a stavebných úprav v listinnej podobe), menovitý zoznam tretích
osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy – podzhotoviteľov, podľa Prílohy
č. 5 súťažných podkladov – Zoznam tretích osôb podieľajúcich sa na
plnení zmluvy, poprípade zmluvy o budúcich zmluvách s tretími osobami
s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy
a predmety subdodávok bez uvedenia cien,
14.4.1.11. doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15. tejto kapitoly,
14.4.1.12. dva CD alebo dva DVD nosiče – jedno CD/DVD pre potreby komisie na
vyhodnotenie ponúk a jedno CD/DVD sa požaduje v zmysle § 9 ods.6
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
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Na jednom CD/DVD označenom názvom „ŽSR“ bude nahraná kompletná
časť ponuky označená slovom "Ostatné“ tak, aby obsah CD/DVD bol
identický s touto časťou ponuky predloženou v papierovej forme (t.j.
vrátane elektronicky kopírovaných – skenovaných dokladov
preukazujúcich podmienky účasti, ak uchádzač v ponuke nepredložil
čestné vyhlásenie uchádzača podľa kapitoly E. Podmienky účasti
uchádzačov, ale predložil doklady podľa kapitoly E. Podmienky účasti
uchádzačov).
Na druhom CD/DVD označenom názvom „ÚVO“ bude nahraná
kompletná časť ponuky označená slovom "Ostatné“ tak, aby obsah
CD/DVD bol identický s touto časťou ponuky predloženou v papierovej
forme (t.j. vrátane elektronicky kopírovaných – skenovaných dokladov
preukazujúcich podmienky účasti, ak uchádzač v ponuke nepredložil
čestné vyhlásenie uchádzača podľa kapitoly E. Podmienky účasti
uchádzačov, ale predložil doklady podľa kapitoly E. Podmienky účasti
uchádzačov), pričom predmetné CD/DVD je určené na účely zverejnenia
dokumentov na webovom sídle úradu. Vo väzbe na zachovávanie
mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako
dôverné podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaním uchádzač vykoná
začiernenie tých častí dokumentov, ktoré označí ako dôverné.
Časť ponuky označená slovom "Ostatné“ musí byť vo formáte MS Word
alebo vo formáte PDF alebo vo formáte MS Excel. Pokiaľ PDF formát
ponuky presiahne veľkosť 50 MB musí byť rozdelený na časti s max.
kapacitou do 49 MB.
14.4.2. Osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú slovom "Kritériá":
14.4.2.1. Obsah časti ponuky označenej ako "Kritériá" s uvedením zoznamu
predložených dokladov a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný
doklad alebo dokument nachádza,
14.4.2.2. údaje podľa stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 26.
tejto kapitoly a podľa kapitoly F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob
ich uplatnenia, ktoré budú zverejnené na otváraní častí ponúk označených
ako „Kritériá“ v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
Príloha č. 4 súťažných podkladov – Návrh na plnenie kritérií,
14.4.2.3. výkaz položiek s ocenením jednotlivých položiek a s uvedením celkovej
ceny, ktoré uchádzač predpokladá naprojektovať a vykonať v jednotlivých
ŽST podľa kapitoly B. Opis predmetu zákazky a na základe IZ a výkresov
podľa Prílohy č.7 súťažných podkladov a obhliadok podľa bodu 12. tejto
kapitoly,
14.4.2.4. návrh obchodných podmienok uchádzača, ktoré neboli obsahom súťažných
podkladov, podľa bodu 14.4.1.9. tejto kapitoly, pokiaľ tento návrh
obchodných podmienok obsahuje cenu,
14.4.2.5. ostatné, ak sa požaduje (napr. zmluvy o budúcich zmluvách s tretími
osobami s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy
a predmety subdodávok s uvedením cien),
14.4.2.6. dva CD alebo dva DVD nosiče – jedno CD/DVD pre potreby komisie na
vyhodnotenie ponúk a jedno CD/DVD sa požaduje v zmysle § 9 ods.6 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní.
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Na jednom CD/DVD označenom názvom „ŽSR“ bude nahraná kompletná
časť ponuky označená slovom „Kritériá“ tak, aby obsah CD/DVD bol
identický s ponukou predloženou v papierovej forme.
Na druhom CD/DVD označenom názvom „ÚVO“ bude nahraná kompletná
časť ponuky označená slovom „Kritériá“, aby obsah CD/DVD bol identický
s touto časťou ponuky predloženou v papierovej forme, pričom predmetné
CD/DVD je určené na účely zverejnenia dokumentov na webovom sídle
úradu. Vo väzbe na zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o
informáciách označených ako dôverné podľa § 20 zákona o verejnom
obstarávaním uchádzač vykoná začiernenie tých častí dokumentov, ktoré
označí ako dôverné.
Časť ponuky označená slovom „Kritériá“ musí byť vo formáte MS Word
alebo vo formáte PDF alebo vo formáte MS Excel pre ocenený výkaz
položiek. Pokiaľ PDF formát ponuky presiahne veľkosť 50 MB musí byť
rozdelený na časti s max. kapacitou do 49 MB.
14.5. Minimálny rozsah, obsah každej časti ponuky, tak ako to vyplýva zo súťažných podkladov,
poradie a označenie jednotlivých dokladov je pre uchádzača záväzné. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby každá časť ponuky uchádzača bola obsahovo usporiadaná tak, ako je to
uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Usporiadanie ponuky.
14.6. Každá časť ponuky musí byť pevne zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná (okrem
nepozmenenej tlačovej literatúry - prospekty a pod.) bez toho, aby sa porušila postupnosť
dokladov v nej zviazaných a zabránilo sa s nimi manipulovať, aby sa nedali strany každej
časti ponuky vyberať, vymieňať a ani dodatočne vkladať. Za nerozoberateľnú časť ponuky sa
považuje aj hrebeňová väzba opatrená takým uzáverom, ktorý znemožní jej rozobratie (napr.
obdobná pečať, aká sa používa na notárske listiny). Uvedená podmienka chráni samotného
uchádzača pred nekalým postupom verejného obstarávateľa. Uvedená podmienka chráni
ostatných uchádzačov pred postupom uchádzača a verejného obstarávateľa, ktorí by chceli
uplatniť nekalé praktiky. Uvedená podmienka chráni aj verejného obstarávateľa pred
neopodstatneným obvinením zo strany uchádzača, že verejný obstarávateľ neoprávnene
s časťami ponuky manipuloval.
14.7. Údaje podľa bodu 14.4.2.2. tejto kapitoly budú zverejnené na otváraní častí ponúk
označených ako „Kritériá“. Tieto údaje musia byť totožné s údajmi uvedenými v ponuke
a následne i v ZoD, ktorá bude uzavretá v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní.
14.8. V prípade, že uchádzač bude mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva, je potrebné,
aby označil časti ponuky, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom.
Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií,
ktoré sú uvedené v §10 zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode
informácií). Na to, aby určité skutočnosti tvorili predmet obchodného tajomstva, musia byť
zároveň (kumulatívne) podľa § 17 Obchodného zákonníka splnené nasledovné podmienky:
Ide o skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré
majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v
príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa
(uchádzača) utajené a podnikateľ (uchádzač) zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie
zabezpečuje. Pokiaľ by chýbala čo len jediná z týchto podmienok, nešlo by o obchodné
tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka.
V zmysle § 10 ods. 2 zákona o slobode informácií porušením alebo ohrozením obchodného
tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie:
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a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,
životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,
b) o znečisťovaní životného prostredia,
c) ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo
nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce,
d) o štátnej pomoci a informácie podľa § 3 ods. 2. zákona o slobode informácií.
15. Zábezpeka
15.1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 19 000 (devätnásťtisíc) EUR.
15.2. Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou časti ponuky označenej ako „Ostatné“. Je
možné predložiť a zviazať do tejto časti ponuky overenú kópiu zábezpeky na ponuku, ak jej
originál bude priložený k tejto časti ponuky, ale nebude s ňou pevne zviazaný z dôvodu
potreby vrátenia originálu zábezpeky banke. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude súčasťou
tejto časti ponuky, resp. ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného
obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1. a 15.4.1.2. alebo ak banková záruka nebude obsahovať
náležitosti podľa bodu 15.4.2., bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený s uvedením dôvodu
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
15.3. Spôsoby zloženia zábezpeky:
15.3.1. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
prevodným príkazom podľa bodu 15.4.1.1, v prípade skupiny dodávateľov môže
každý člen skupiny dodávateľov zložiť finančné prostriedky na bankový účet
verejného obstarávateľa prevodným príkazom za seba pri splnení podmienky, že súčet
zložených finančných prostriedkov za skupinu dodávateľov zložený jednotlivými
členmi skupiny dodávateľov bude vo výške požadovanej verejným obstarávateľom
alebo
15.3.2. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov môže
každý člen skupiny dodávateľov poskytnúť bankovú záruku za seba pri splnení
podmienky, že súčet finančných prostriedkov uvedený v jednotlivých bankových
zárukách za skupinu dodávateľov poskytnutý jednotlivými členmi skupiny
dodávateľov bude vo výške požadovanej verejným obstarávateľom. Verejný
obstarávateľ napriek tomu odporúča uchádzačovi, aby doklad o zložení bankovej
záruky bol vystavený z jednej banky, aby v prípade predĺženia lehoty viazanosti
ponúk a teda aj bankovej záruky bolo pre uchádzača jednoduchšie získanie takéhoto
dokladu.
15.4. Podmienky zloženia zábezpeky:
15.4.1. zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,
15.4.1.1. finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.1. tejto kapitoly musia byť
zložené na účet verejného obstarávateľa Tatra banka, a.s., číslo účtu
2647000078/1100, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 13486,
špecifický symbol (IČO uchádzača), IBAN: SK14 1100 0000 0026 4700
0078, SWIFT kód: TATRSKBX. Účet je úročený,
15.4.1.2. finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
15.4.2. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322
Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne
vyhlási, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do
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výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou
bankou. Záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená v
pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka. Doba platnosti
bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak verejnému
obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku § 138 ods. 15 zákona o verejnom
obstarávaní, čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, predlžuje sa doba
platnosti bankovej záruky.
Banková záruka zanikne plnením banky v rozsahu, v akom banka poskytla plnenie za
uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.
15.5. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk:
15.5.1. vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa
15.5.1.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.1, verejný obstarávateľ ju vráti aj
s úrokmi vo výške aktuálnej sadzby banky, kde bola zložená, okrem
prípadov, kedy zábezpeka prepadá v prospech verejného obstarávateľa.
15.5.1.2. Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní od
uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom.
15.5.2. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím
lehoty, na ktorú bola vystavená (vrátane predĺženej lehoty v zmysle § 138 ods. 15
zákona o verejnom obstarávaní), ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke
písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
15.6. Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
15.6.1. Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 kalendárnych dní, ak
15.6.1.1. uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný
obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal
námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní,
15.6.1.2. vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku
proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní.
15.6.2. Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti
zábezpeku uchádzačovi.
15.7. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 15.4.
tejto kapitoly.
15.8. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť
ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
15.9. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:
15.9.1. odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, t.j. v čase po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
15.9.2. v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady
v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré
sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by
mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického
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postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní
v jeho prospech, alebo
15.9.3. neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke
16.1. Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke (a následne aj v zmluve) bude vyjadrená v EUR.
16.2. Cena bude spracovaná podľa kapitoly C. Spôsob určenia ceny.
17. Náklady na ponuku
17.1. Uchádzač predkladá do súťaže svoju ponuku bezplatne. Všetky náklady a výdavky spojené
s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
nároku u verejného obstarávateľa.
Časť IV.

Predkladanie ponuky
18. Označenie a predloženie ponuky
18.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú
časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom
„Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom
skupiny dodávateľov.
18.2. Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe (v súlade s bodom 14. tejto kapitoly) osobne,
poštovou zásielkou alebo iným prepravcom a pod. podľa bodu 13. tejto kapitoly a to
verejnému obstarávateľovi na adresu uvedenú v bode 19.2. tejto kapitoly a v lehote podľa
bodu 19.3. tejto kapitoly. Uchádzač predloží dokumenty, ktoré tvoria ponuku, súčasne aj v
elektronickej podobe na pamäťovom médiu. Pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané
alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto dokumenty budú predložené v elektronickej podobe
s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez
uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Uvedené je v súlade s § 18a zákona
o verejnom obstarávaní.
18.3. Verejný obstarávateľ nie je v súčasnej dobe technicky pripravený prijať ponuky predložené
v elektronickej forme a z uvedeného dôvodu uchádzač nemôže ponuku predložiť takouto
formou. V prípade, že uchádzač napriek tomu ponuku predloží v elektronickej forme, bude sa
mať za to, že ponuku do súťaže nepredložil.
18.4. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, pre dodržanie
lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi.
18.5. Ponuka musí byť predložená v dvoch samostatne uzavretých obaloch.
18.5.1. Vonkajší obal bude obsahovať:
a) názov a adresu verejného obstarávateľa,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača (v prípade skupiny
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania za každého člena skupiny),
c) upozornenie „Súťaž – Neotvárať !“,
d) heslo súťaže „MOBILITA ŽST“.
18.5.2. Na vnútornom obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto
podnikania uchádzača podľa bodu 18.5.1. písm. b) tejto kapitoly. Vo vnútornom
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obale bude samostatne oddelená a uzavretá časť ponuky, označená slovom „Ostatné“
a samostatne oddelená a uzavretá časť ponuky, označená slovom „Kritériá“.
18.6. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom vydá verejný obstarávateľ uchádzačovi potvrdenie
o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
18.7. Ponuku doručenú po lehote na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi
neotvorenú.

19. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
19.1. Uchádzači doručia svoje ponuky verejnému obstarávateľovi osobne, poštovou zásielkou alebo
iným prepravcom a pod..
19.2. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Železnice Slovenskej
republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61
Bratislava. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na Odbore
investorskom č. dverí 336 a to v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 14.00 hod..
19.3. Lehota na predkladanie je stanovená do
24.03.2014 (pondelok) do 08.30 hodiny.
20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
20.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
20.2. Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú v bode 19.2. tejto kapitoly a doručením
novej ponuky v lehote podľa bodu 19.3. tejto kapitoly.
Časť V.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
21. Otváranie ponúk
21.1. Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní v dvoch
etapách:
21.1.1. V prvej etape komisia otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako „Ostatné“.
Otváranie sa uskutoční bez účasti uchádzačov na adrese Železnice Slovenskej
republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
v zasadačke č. 3, dňa
24.03.2014 (pondelok) o 10.00 hodine.
Po otvorení časti ponúk, označených ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony
podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti
ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vo vyhodnotení splnenia
podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
21.1.2. V druhej etape komisia otvorí časť ponúk, označenú ako „Kritériá“. Otváranie častí
ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky
neboli vylúčené. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
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a ktorých ponuka nebola vylúčená, sa môžu zúčastniť na otváraní častí ponúk
označených ako „Kritériá“ v mieste a v čase, ktoré im budú oznámené. Verejný
obstarávateľ odošle týmto uchádzačom oznámenie o otváraní častí ponúk,
označených ako „Kritériá“, s uvedením miesta a času, pričom medzi odoslaním
oznámenia a otváraním časti ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň päť
pracovných dní.
21.2. Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na
otváraní týchto častí ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“
môžu zúčastniť za každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to
maximálne jedna osoba za každého člena skupiny.
21.3. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní časti ponúk, označených ako „Kritériá“ preukazom
totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, plnou mocou na
zastupovanie nie staršou ako 6 mesiacov ku dňu otvárania časti ponúk, označených ako
„Kritériá“ a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
21.4. Na otváraní časti ponúk, označených ako „Kritériá“ komisia zverejní obchodné mená, sídla
alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené a ich návrhy
na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených na vyhodnotenie ponúk v zmysle
kapitoly F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. Ostatné údaje uvedené
v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú.
22. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
22.1. Informácie týkajúce sa obsahu ponúk, preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného
porovnania ponúk a odporúčaní sú do prijatia ponúk dôverné. Členovia komisie na
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené
informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám až do dňa, v ktorom sa poskytnú
uchádzačom v zmysle § 44 zákona o verejnom obstarávaní.
22.2. Ak uchádzač v ponuke označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom (podľa bodov
14.2., 14.4.1.12., 14.4.2.6. a 14.8. tejto kapitoly) v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní, nebudú tieto skutočnosti, ako ani dôverné informácie na účely zákona
o verejnom obstarávaní v žiadnom prípade zverejnené. Uvedené sa netýka dokumentov
a iných oznámení, ktoré sa oznamujú alebo zasielajú úradu, ako aj dokumentov a iných
oznámení, ktoré sa zverejňujú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, vrátane
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (§ 47a Občianskeho zákonníka).
23. Splnenie podmienok účasti uchádzačov
23.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa kapitoly E. Podmienky účasti
uchádzačov bude založené na splnení:
23.1.1. podmienok uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia,
23.1.2. podmienok stanovených podľa § 27, § 28, § 29 a § 30 zákona o verejnom obstarávaní
týkajúcich sa:
23.1.2.1. finančného a ekonomického postavenia a
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23.1.2.2. technickej alebo odbornej spôsobilosti.
23.2. Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste, podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom
určeným verejným obstarávateľom.
Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky
účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. V zmysle § 149 ods. 3 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní úrad uloží uchádzačovi pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR
a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania
osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej
spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov
predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, ktoré sú uchádzačom sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú
skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného
a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom
obstarávaní v jeho prospech.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti alebo čestné vyhlásenie uchádzača
v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní (Čestné vyhlásenie č.1, Čestné
vyhlásenie č.2, Čestné vyhlásenie č.3 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov), musia
byť súčasťou časti ponuky označenej ako „Ostatné“.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov preukazuje splnenie podmienok účasti
uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s § 128 zákona o verejnom
obstarávaní. Spôsob preukázania je bližšie uvedený v bode 2. kapitoly E. Podmienky účasti
uchádzačov.
23.3. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26
zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
23.4. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Spôsob preukázania je bližšie uvedený v
kapitole E. Podmienky účasti uchádzačov.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Spôsob preukázania je bližšie uvedený v kapitole E. Podmienky účasti uchádzačov.
23.5. Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom
obstarávaní, podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí splniť
každý člen skupiny samostatne a podmienky podľa § 27 a § 28 zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje skupina spoločne, t. j. je možné spočítavať údaje za všetkých členov
skupiny. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
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23.6. Komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky
účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač
doplní doklady spôsobom podľa § 132 zákona o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie
iných dokladov, t.j. dokladov podľa §§ 27 a 28 zákona o verejnom obstarávaní, alebo o
vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch
prípadoch je tak povinný urobiť do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak
komisia použije s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu
lehotu.
23.7. Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní je zachovaná, ak
uchádzač predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 129 zákona o verejnom
obstarávaní alebo § 132 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v posledný deň lehoty.
23.8. Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe.
23.9. Ak uchádzač:
23.9.1. nesplní podmienky účasti tým, že nebude spĺňať minimálne požiadavky finančného
alebo ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa
kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov alebo
23.9.2. predloží neplatné doklady alebo
23.9.3. nepredloží po písomnej žiadosti podľa bodu 23.6. tejto kapitoly vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
23.9.4. poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie
bude zo súťaže vylúčený.
23.10.
Každý uchádzač bude informovaný o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
24. Preskúmanie ponúk
24.1. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch
alebo náležitosti ponuky. Komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača,
ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
24.2. Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k samotnému vyhodnoteniu ponúk,
preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne, či
ponuka
24.2.1. obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnej súťaži,
24.2.2. obsahuje všetky náležitosti určené v bode 14. tejto kapitoly,
24.2.3. zodpovedá pokynom, požiadavkám a dokumentom uvedeným v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
24.3. Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje podmienkam, požiadavkám
a špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa týchto
súťažných podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
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v rozpore s uvedenými dokumentmi. Ponuka, ktorá toto nespĺňa, bude vylúčená a uchádzač
bude z verejnej súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná
námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
25. Vysvetľovanie ponúk
25.1. Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Vysvetlením ponuky
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb
v písaní a počítaní.
25.2. Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo
službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu lehotu.
Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
25.2.1. hospodárnosti stavebných postupov a poskytovaných služieb,
25.2.2. technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač
k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb,
25.2.3. osobitosti stavebných prác a služby navrhovanej uchádzačom,
25.2.4. súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok
platných v mieste uskutočnenia stavebných prác a poskytnutia služby,
25.2.5. možnosti uchádzača získať štátnu pomoc, ktorú musí byť schopný preukázať, že mu
štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom.
25.3. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré
spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o:
25.3.1. 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
25.3.2. 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia
a zároveň,
25.3.3. 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.
25.4. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 25.1.
tejto kapitoly alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza
z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia
vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia,
ktorá sa nebude konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
25.5. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
25.5.1. nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 25.1. tejto
kapitoly v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak
komisia neurčí dlhšiu lehotu,
25.5.2. predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 25.1. tejto
kapitoly,
25.5.3. nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky podľa bodu 25.2. tejto
kapitoly v lehote,
25.5.4. nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo,
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25.5.5. predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade
s požiadavkou podľa bodu 25.2. tejto kapitoly.
25.6. Uchádzač bude informovaný o jeho vylúčení s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z
nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a
funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa § 34
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §
138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

26. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a vyhodnocovanie ponúk
26.1. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v EUR.
26.2. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí tie ponuky, ktoré neboli vylúčené podľa bodu 23.,
24. a 25. tejto kapitoly.
26.3. Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom určeným v kapitole F.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
26.4. Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky samostatne s tým, že dodrží pravidlá určené
v kapitole F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. Úspešným
uchádzačom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt
vyhodnotenia od všetkých členov komisie dosiahne najlepšiu hodnotu podľa spôsobu
uplatnenia kritérií uvedených v kapitole F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich
uplatnenia.
Časť VI.

Uzavretie zmluvy
27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
27.1. Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení
ponúk vyhodnotí splnenie podmienok úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Po predložení týchto
dokladov verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupuje podľa §
33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie
podmienok účasti.
27.2. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí
splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.
27.3. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 44 zákona
o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Súčasne zverejní informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
27.4. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručená informácia
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
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27.5. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení
uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní.
28. Uzavretie zmluvy
28.1. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu ZoD:
28.1.1. ak bezvýhradne súhlasí s obchodnými podmienkami uchádzača uvedenými v ponuke.
ZoD musí zohľadniť všetky obchodné podmienky stanovené verejným
obstarávateľom v kapitole D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov,
ktoré sú v súlade s kapitolou B. Opis predmetu zákazky a s kapitolou C. Spôsob
určenia ceny. Uchádzač nemôže do návrhu ZoD uviesť iné obchodné podmienky ako
tie, ktoré boli súčasťou jeho ponuky,
28.1.2. ak má verejný obstarávateľ výhrady k obchodným podmienkam uchádzača
uvedeným v ponuke, ktoré ale:
28.1.2.1. nesmú byť takého charakteru, ktoré by mali mať za následok vylúčenie
uchádzača zo súťaže,
28.1.2.2. nesmú smerovať k podstatným náležitostiam ZoD (predmet, cena, termín),
28.1.2.3. nesmú smerovať k ustanoveniam ZoD, ktoré súvisia s kritériami na
vyhodnotenie ponúk,
môže verejný obstarávateľ rokovať s úspešným uchádzačom o jeho obchodných
podmienkach. Po ukončení rokovania o uzavretí ZoD uchádzač predloží výsledný
návrh ZoD, na ktorom sa dohodli uchádzač a verejný obstarávateľ. ZoD musí
zohľadniť všetky obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom
v kapitole D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov, ktoré sú v súlade
s kapitolou B. Opis predmetu zákazky a s kapitolou C. Spôsob určenia ceny.
Uchádzač nemôže do návrhu ZoD uviesť iné obchodné podmienky ako tie, ktoré boli
súčasťou jeho ponuky, okrem tých podmienok, na ktorých zmene, resp. vypustení sa
dohodol na rokovaní s verejným obstarávateľom.
28.2. Verejný obstarávateľ uzavrie ZoD s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
28.3. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť ZoD s úspešným uchádzačom:
28.3.1. najskôr 16. deň:
28.3.1.1. odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená
žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty
podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli podané
námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní,
28.3.1.2. po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní (ak verejný obstarávateľ doručil žiadateľovi
a všetkým známym uchádzačom písomné oznámenie o výsledku vybavenia
žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na
vykonanie nápravy), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní,
28.3.1.3. odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136
ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli podané námietky
podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní,
28.3.1.4. po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa §
136 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ nekonal
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v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní,
28.3.2. ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a ak
nastane jedna z týchto skutočností:
28.3.2.1. doručením rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní verejnému obstarávateľovi,
28.3.2.2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným
osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4
zákona o verejnom obstarávaní,
28.3.2.3. uplynutím doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zadávanie nadlimitnej
zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok.
28.4. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 45 dní odo dňa uplynutia
lehoty podľa § 45 ods. 2 až 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzatvorenie
písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť
podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí, odmietne uzavrieť
zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej
uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 45 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne
vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť
uzatvorená do 45 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.

Časť VII.

Lehota viazanosti ponúk
29. Lehota viazanosti ponúk končí dňom 30.09.2014. Do tejto lehoty sú uchádzači viazaní svojou
ponukou.
30. V prípade uplatnenia revíznych postupov, t.j. námietky proti postupu verejného obstarávateľa,
ak lehoty neplynú v dôsledku § 138 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní, je možné lehotu
viazanosti predĺžiť. Verejný obstarávateľ v takom prípade oznámi uchádzačom podanie
takýchto námietok a prípadne aj zmenu termínu lehoty viazanosti.
31. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú, t. j. nevracajú sa ani žiadne časti ponuky, okrem prípadov uvedených v bodoch 15.2.
a 20.2. tejto kapitoly. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní
v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní.
32. Podľa § 45 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nesmie použiť ponuky
uchádzačov ani ich časti bez súhlasu uchádzačov.
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B. Opis predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky s názvom: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou
k službám osobnej železničnej dopravy“ je vyhotovenie DSPRS - jednostupňový projekt,
zabezpečenie súvisiacej IČ (verejný obstarávateľ predpokladá, že na všetky stavebné úpravy bude
postačovať ohlásenie stavby), realizácia stavebných úprav, záručný servis a revízie UTZ len v tých
ŽST, kde budú zabudované šikmé schodiskové plošiny a kde budú rekonštruované výťahy,
a vyhotovenie DSRS.
2. Cieľom je zlepšiť služby osobnej železničnej prepravy v Slovenskej republike na úroveň Európskej
únie.
3. V rámci spoločnej dopravnej politiky, ktorú určuje Európsky parlament a Rada Európskej únie so
zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, bolo vypracované Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich
v železničnej preprave. Nariadenie upozorňuje aké je dôležité ochrániť užívateľské práva
cestujúcich v železničnej preprave a určuje ako zlepšiť kvalitu a efektívnosť služieb osobnej
železničnej prepravy s cieľom prispieť k zvýšeniu podielu železničnej dopravy. Osobná železničná
preprava by mala byť všeobecne v prospech občanov. Zdravotne postihnuté osoby a osoby
s obmedzenou mobilitou v dôsledku postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu by preto
mali mať možnosti cestovania železničnou prepravou porovnateľné s možnosťami ostatných
občanov. Zdravotne postihnuté osoby a osoby s obmedzenou mobilitou majú ako všetci ostatní
občania rovnaké právo na voľný pohyb, slobodu výberu a nediskrimináciu. Osobitná pozornosť by
sa mala okrem iného venovať poskytovaniu informácií o prístupnosti železničných služieb,
podmienkach prístupu k vozňom a k zariadeniam vo vlaku zdravotne postihnutým osobám a osobám
s obmedzenou mobilitou.
Účelom investície je, aby zdravotne postihnuté osoby a osoby s obmedzenou mobilitou v dôsledku
postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu mali možnosť cestovania železničnou
prepravou porovnateľné s možnosťami ostatných občanov. Zdravotne postihnuté osoby a osoby
s obmedzenou mobilitou majú ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb, slobodu
výberu a nediskrimináciu.
4. Účelom stavebných úprav je vytvorenie podmienok pre dodávku tovaru „Zdvíhacie plošiny pre
osoby s obmedzenou mobilitou na ich zdvihnutie z nástupišťa železničnej stanice do železničného
vozňa“, ktoré sú v rámci jedného projektu v 19 ŽST: Kúty, Bratislava hl. st., Leopoldov, Nitra,
Šurany, Štúrovo, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Kraľovany,
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Kysak, Prešov, Michalovce, Čierna nad Tisou.
Vo všetkých uvedených ŽST boli vykonané miestne šetrenia, na základe ktorých boli určené
nevyhnutné stavebné úpravy a následne boli vypracované IZ, ktoré budú slúžiť ako podklad pre
vyhotovenie PD.
V rámci stavebných úprav sa požaduje podľa spracovaných IZ pre jednotlivé ŽST rôzny rozsah
stavebných úprav, ako napr.: vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou,
vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie
zdvíhacích plošín, zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcia výťahov,
vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou (všetky WC opatriť
Európskym novým systémom tzv. eurokľúčov), menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a
informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.
5. Stavebné úpravy sú členené na jednotlivé ŽST podľa územného členenia v rámci OR ŽSR:
5.1. ŽST OR Trnava:
 Kúty,
 Bratislava hl. st.,
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Leopoldov,
Nitra,
Šurany,
Štúrovo.

5.2. ŽST OR Zvolen:
 Banská Bystrica,
 Zvolen.
5.3. ŽST OR Žilina:
 Považská Bystrica,
 Žilina,
 Čadca,
 Kraľovany,
 Ružomberok,
 Liptovský Mikuláš.
5.4. ŽST OR Košice:
 Štrba,
 Kysak,
 Prešov,
 Michalovce,
 Čierna nad Tisou.
6. Požaduje sa:
6.1. Vyhotovenie DSPRS - jednostupňový projekt so zabezpečením ohlásenia stavby a s tým
súvisiacej IČ. PD musí byť vypracovaná na základe IZ tak, aby obsahovala všetky potrebné
náležitosti na ohlásenie stavby. Obsah a rozsah PD musí zodpovedať Prílohe č.3 „Sadzobníka
pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2013.
IZ nezohľadňujú všetky požiadavky v zmysle
TSI PRM (Rozhodnutie Komisie
č.2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a predmetom riešenia nie sú parkovacie
plochy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a priestory pre prebaľovanie detí.
IZ spracované pre jednotlivé ŽST, výkresy a fotodokumentácia na spracovanie
jednostupňového projektu sa nachádzajú v Prílohe č. 7 súťažných podkladov na CD.
6.2. Prerokovanie PD s verejným obstarávateľom:
Okrem prerokovania PD v zmysle stavebného zákona verejný obstarávateľ požaduje, aby PD
bola prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami verejného obstarávateľa:
 v úvode projekčných prác,
 v priebehu projekčných prác,
 v závere projekčných prác.
6.3. Predloženie dopracovanej PD na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným zložkám
verejného obstarávateľa ku konferenčnému prerokovaniu. Úspešný uchádzač zvolá
konferenčné prerokovanie DSPRS, kde prerokuje so zástupcami kompetentných odborných
zložiek verejného obstarávateľa jednotlivé pripomienky ich vyjadrení, a spracuje zápis z tohto
rokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke.
Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude
súčasťou dokladovej časti. Takto prerokovaná PD bude predložená na schválenie na odbor
expertízy GR ŽSR.
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Odsúhlasenie PD zo strany verejného obstarávateľa bude zabezpečené posudzovacím
a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR
a ďalších interných predpisov ŽSR vydaním dokumentu o schválení PD s pripomienkami,
ktorých splnenie je záväzné pre úspešného uchádzača.
6.4. IČ musí byť minimálne v rozsahu potrebnom pre ohlásenie stavebných úprav, resp.
v odôvodnenom prípade vydania stavebného povolenia. Stavebné úpravy budú realizované
v priestoroch existujúcich ŽST, preto nie je potrebné majetkoprávne vysporiadanie.
6.5. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Trnava:
6.5.1. Kúty:
 vybudovanie dvoch šikmých plôch pod prístreškom výpravnej budovy smerom od
koľajiska v smere do vestibulu a v smere k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
 rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu obnovy
obkladov, dlažieb, malieb, elektroinštalácie, výmeny zariaďovacích predmetov
a vybavenia doplnkami,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
6.5.2. Bratislava hl. st.:
 rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu nových
povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby, elektroinštalácie), výmeny dverí (prístup
eurokľúč), výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 vybudovanie bezbariérových prístupových ciest vrátane posúdenia a rekonštrukcie 2 rámp
vo vestibule a pri pošte.
6.5.3. Leopoldov:
 výmena vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť, kde je situované
WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
Poznámka: Stará výpravná budova p.č.1301 bola
pamiatok v roku 2002/MK SR.

zapísaná do zoznamu kultúrnych

6.5.4. Nitra:
 rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu nových
povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby, elektroinštalácie), výmeny dverných (prístup
eurokľúč) a okenných konštrukcií, výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
Poznámka: Výpravná budova (ďalej len „VB“) ŽST Nitra sa nachádza v pamiatkovej zóne
Nitra. PD je preto potrebné v zmysle § 32 ods. 9 pamiatkového zákona prerokovať s KPÚ
Nitra.
6.5.5. Šurany:
 rekonštrukcia nástupišťa č. 1 v dĺžke 380 m v minimálnom rozsahu povrchovej úpravy
(nerovný asfaltový povrch a diery za rubom hrany nástupišťa z blokov zn. Tischer),
vrátane vytvorenia bezbariérového prístupu od nástupišťa č. 3 po nástupište č. 1
(navrhovaná rekonštrukcia nástupišťa č. 1 je z dôvodu, že k najbližšej koľaji č. 3 nie je
možné zabezpečiť pristavenie rýchlikových súprav nakoľko je nástupište nedostatočnej
dĺžky, v koľaji sú vložené dve výhybky),
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 vybudovanie uzamykateľnej ohrady na uschovanie zdvíhacej plošiny v priestoroch pod
prístreškom výpravnej budovy smerom od koľajiska,
 vybudovanie novej rampy so zábradlím v priestoroch pod prístreškom, smerom k
bývalému tranzitu, vrátane úpravy spevnených plôch od novej rampy smerom k vestibulu,
 výmena dverných konštrukcií (dvojkrídlové dvere do vestibulu v počte 3 ks), bezbariérový
prístup,
 rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu obnovy
obkladov, dlažieb, malieb, elektroinštalácie, výmeny zariaďovacích predmetov
a vybavenia doplnkami,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 vybudovanie mechanickej zábrany proti parkovaniu motorových vozidiel pred novou
rampou a pred vstupom do vestibulu od mesta, z dôvodu bezproblémového prístupu pre
osoby s obmedzenou mobilitou.
6.5.6. Štúrovo:
 vybudovanie uzamykateľnej ohrady na nástupišti č. 2 na uschovanie zdvíhacej plošiny,
 vybudovanie bezbariérového prístupu do vestibulu smerom od koľajiska,
 dispozičné vyriešenie a vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v priestoroch
jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť vrátane elektroinštalácie a vrátane vstupnej
dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 úprava pre montáž dvoch šikmých schodiskových plošín, vrátane elektroinštalácie, pre
osoby s obmedzenou mobilitou na schodisko do podchodu a schodisko na nástupište č. 2.
6.6. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Zvolen:
6.6.1. Banská Bystrica:
 pred VB smer na Zvolen od mesta je potrebné realizovať rampu pre osoby s obmedzenou
mobilitou, najvhodnejšie z bočných schodov do vestibulu prijímacej budovy,
 pre možnosť vstupu do VB je potrebné vybetónovať cez časť bočných schodov so štyrmi
stupňami rampu s protišmykovou dlažbou, cez ktorú bude zabezpečený bezbariérový
prístup pre osoby s obmedzenou mobilitou do vestibulu VB. Rampa má mať aj ochranné
zábradlie. Rampa bude vedená súbežne s budovou, súčasne je potrebné upraviť vchodové
dvere s prispôsobením mechanizmu otvárania dverí,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
6.6.2. Zvolen:
 rekonštrukcia výťahov z podchodu k jednotlivým nástupištiam v počte 2 ks. Výťahy 3. a 4.
nástupišťa sú nákladné výťahy, typu AZ, TNV 2000 v prevádzky nevyhovujúcom stave.
Rekonštrukciou výťahov bude zabezpečený bezpečný prístup pre osoby s obmedzenou
mobilitou k jednotlivým nástupištiam. Z uvedeného dôvodu je potrebné vybudovať
výťahy, ktoré sú vhodné pre osoby s obmedzenou mobilitou,
 pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do vestibulu vybudovať rampu pri vstupe do
vestibulu / východný vstup / cez časť schodov s 5 stupňami s protišmykovou dlažbou, cez
ktorú bude zabezpečený bezbariérový prístup pre osoby s obmedzenou mobilitou do
vestibulu VB. Rampu vybudovať po pravej strane jestvujúceho schodišťa v tvare
U s ochranným zábradlím: cca 4 m západným smerom súbežne s budovou
v projektovanom sklone, nasleduje lom kolmo na budovu vodorovne a 4 m východným
smerom súbežne s budovou v projektovanom sklone s napojením na podestu jestvujúceho
schodišťa,
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 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
6.7. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Žilina:
6.7.1. Považská Bystrica:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť
v priestoroch jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť. Vybudovať samostatné WC
v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie,
úprav zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením
a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 priechody na nástupištia sú vybudované z panelov v kombinácii s drevenými podvalmi,
miestami len vysypané štrkodrvou, s medzerami a nerovnosťami. Vybudovať celopryžový
priechod o dĺžke 10,00 m k nástupišťu č. 2.
6.7.2. Žilina:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť v
priestoroch WC M, Ž pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch a dvoch buniek vo WC M,
Ž. V obidvoch prípadoch je potrebné vybúrať priečky a vybudovať samostatné WC
v rozsahu stavených úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie,
úprav zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením
a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 vymeniť 2 ks vstupných dverí, ktoré znemožňujú prístup imobilných cestujúcich do
vestibulu stanice za samozatváracie.
6.7.3. Čadca:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, dispozične riešiť v priestoroch
umyvárne pre mužov (dve miestnosti a chodba), ktoré sú v súčasnosti užívané ako sklad,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 priechody na nástupištia č. 2 a 3 sú v súčasnosti vybudované z panelov a drevených
podvalov s nerovnosťami a medzerami. Pre bezpečný prístup osôb s obmedzenou
mobilitou vybudovať dva celopryžové priechody dĺžky 7,00 m a šírky 2,40 m k nástupištia
č. 2 a 3.
6.7.4. Kraľovany:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť
komplexným prebudovaním priestorov WC Ž. Realizovať samostatné WC v rozsahu
stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav
zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so
zabezpečením bezbariérového prístupu,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 priechody na nástupištia sú vybudované panelové v kombinácii s drevenými podvalmi
a miestami len vysypané štrkodrvou so značnými medzerami a nerovnosťami. Upraviť
prístup od vestibulu rampou na spevnenú plochu pod prístreškom až k manipulačnej koľaji
č. 5, ďalej zriadiť celopryžový priechod cez koľaje č. 5 a č. 3 v dĺžke 11,00 m
na nástupište pri koľaji č. 1. Na oravské nástupište je potrebné zriadiť celopryžový
priechod od koľaje č. 2 v dĺžke 17,00 m.
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6.7.5. Ružomberok:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť
v priestoroch WC M pre cestujúcu verejnosť zrušením 2-3 ks pisoár. Vybudovať
samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy
elektroinštalácie, zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením
a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu (4 schodiskové stupne z nástupišťa
č.1). Nutná prekládka jestvujúceho ohrievača TÚV,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 súčasné priechody na nástupištia sú panelové o dĺžke 18,00 m, s medzerami
a nerovnosťami. Rozsah prác predpokladá panely rozobrať, vyrovnať podklad a opätovne
ich uložiť do roviny s drobnými vysprávkami za min. použitia nových materiálov.
Poznámka: výpravná budova bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok v roku
2010/PÚ SR.
6.7.6. Liptovský Mikuláš:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť
v priestoroch predsiene WC pre cestujúcu verejnosť. Vybudovať samostatné WC
v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie,
úprav zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením
a doplnkami, so zabezpečením samostatného bezbariérového prístupu z vestibulu,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 priechody na nástupištia sú vybudované panelové o dĺžke 8,00 m s medzerami
a nerovnosťami. Rozobrať priechod s vyrovnaním podkladovej vrstvy a opätovne uložiť
panely do roviny s drobnými vysprávkami za minimálneho použitia nových materiálov.
6.8. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Košice:
6.8.1. Štrba:
 realizácia schodiskovej zdvižnej plošiny pre osoby s obmedzenou mobilitou na schodisku
vedúcom z vestibulu VB do prestupovej haly ozubnicovej železnice. Montáž schodiskovej
zdvižnej plošiny je potrebné realizovať z dôvodu, že súčasný prístup k prestupovej hale
pre osoby s obmedzenou mobilitou je iba po dlhom a relatívne strmom chodníku
s nerovným povrchom, po ktorom je v zimnom období a pri nepriaznivom počasí prístup
značne sťažený. Z vestibulu do prestupovej haly vedú aj pohyblivé schody, ktoré sú však
už dlhodobo mimo prevádzky z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov na ich opravu.
Montážou schodiskovej zdvižnej plošiny by už osoby s obmedzenou mobilitou neboli
vystavené nepriazni počasia a aj prístup do prestupovej haly alebo odchod z nej by bol
pohodlnejší a bezbariérový. Riešiť spôsob osadenia a kotvenia schodiskovej zdvižnej
plošiny k jestvujúcemu zábradliu, ako aj úpravu elektroinštalácie (prívod k ovládaniu,
úpravy v rozvodnej skrini),
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
6.8.2. Kysak:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. WC je
potrebné vybudovať v jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch mužských
kabínok do jednej. Úprava si vyžiada vybúranie priečky, montáž novej dlažby a obkladov
stien, osadenie dverí so zárubňou, úpravu rozvodov vody, kanalizácie, montáž
zdravotechniky a úpravu elektroinštalácie. Vstup do WC bude z krytého perónu cez novú
rampu, ktorá bude mať protišmykovú povrchovú úpravu a ochranné zábradlie,
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 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
6.8.3. Prešov:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. WC je
potrebné vybudovať v jestvujúcich verejných WC ženy. Úprava si vyžiada nový obklad
stien, osadenie nových dverí, búranie priečky, úpravu elektroinštalácie, úpravu a montáž
zdravotechniky,
 osadenie schodiskovej zdvižnej plošiny na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou
z podchodu 1. nadzemného podlažia na kryté 1. nástupište ŽST Prešov. Schodiskovú
zdvižnú plošinu je potrebné vybudovať na schodisku s kotvením o jestvujúce zábradlie
s príslušnými úpravami elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini),
 osadenie schodiskovej zdvižnej plošiny na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou
z vestibulu 1. nadzemného podlažia k verejným WC nachádzajúcich sa na 2. nadzemnom
podlaží. Zdvižnú plošinu je potrebné vybudovať na schodisku s kotvením o jestvujúce
zábradlie s príslušnými úpravami elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy
v rozvodnej skrini),
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
6.8.4. Michalovce:
 oprava úrovňových priechodov cez 3 koľaje na jednotlivé nástupištia. Priechody je
potrebné zdemontovať, upraviť podklad a vykonať opätovnú montáž s minimalizáciou
škár medzi panelmi a koľajnicami,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
6.8.5. Čierna nad Tisou:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. Ako
možné miesto pre budúce WC sa využije priestor medzi mužskou a ženskou časťou
verejných WC, ktorý pôvodne slúžil pre prevádzkovateľa verejných WC na vyberanie
poplatkov za ich používanie. V súčasnosti už svojmu účelu neslúži. Tento priestor však má
šírku menšiu ako 1,50 m a preto je potrebné ho rozšíriť smerom do vestibulu o 0,30 m
vybúraním jestvujúcej priečky a vymurovaním novej priečky s dverami. Vonkajšia strana
priečky bude tak lícovať so železobetónovým prekladom nad touto priečkou. Nakoľko
bočné strany tejto miestnosti tvoria iba drevené priečky, je potrebné ich odstrániť
a oddeliť od mužskej aj ženskej časti murovanou priečkou. V nových priečkach
vybudovať rozvody teplej a studenej vody a odpad od umývadla. Vnútorný priestor WC
pre osoby s obmedzenou mobilitou obložiť keramickým obkladom a na podlahu položiť
novú dlažbu iba v mieste, kde bude vybúraná podlaha pre kanalizáciu,
 úprava elektroinštalácie. Novozriadený vstup do WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
bude priamo z vestibulu VB ŽST Čierna nad Tisou,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 vybudovanie rampy, ktorá má slúžiť na prekonávanie výškového rozdielu medzi úrovňou
upraveného terénu prednádražia a podlahou vestibulu invalidným vozíkom. Rampu
zrealizovať betónovú s protišmykovou povrchovou úpravou a ochranným zábradlím.
7. Vyhotovenie DSRS. Obsah a rozsah DSRS musí zodpovedať prílohe č.7 „Sadzobníka pre
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2013.
8. Zabezpečenie suchého WC v čase realizácie stavebných úprav WC v jednotlivých ŽST.
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9. Záručný servis UTZ v ŽST, kde budú zabudované šikmé schodiskové plošiny a rekonštruované
výťahy.
10. Výroba a osadenie 1 informačnej tabule počas realizácie stavebných úprav a 1 pamätnej tabule po
ukončení stavebných úprav v každom mieste realizácie stavebných úprav. Opatrenia pre
informovanie a publicitu o finančnej pomoci EÚ budú realizované v súlade s Nariadením Rady (ES)
č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č.1260/1999 a Nariadením Komisie (ES) č.1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá
nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
Informačná tabuľa vo formáte A0 bude vyhotovená z materiálu a technológiou, ktorá zaručí
požadované vlastnosti a čitateľnosť počas realizácie stavebných úprav. V zmysle hospodárnosti
a účelnosti vynaložených finančných zdrojov sa predpokladá, že túto úspešný uchádzač použije
opakovane vo viacerých ŽST, pokiaľ stavebné úpravy nebudú vykonávané vo všetkých ŽST naraz.
Pamätná tabuľa vo formáte A3 bude vyhotovená z materiálu, ktorý zaručí jej dlhodobú čitateľnosť
a odolnosť voči poveternostným vplyvom (napr. plast, smaltovaný kov, kameň a pod.). Forma a
obsah informačnej a pamätnej tabule bude vychádzať z vyššie uvedených nariadení a musia byť
schválené verejným obstarávateľom. Bližšie informácie sú dostupné v Manuáli pre informovanie
a publicitu a v Dizajn manuáli pre Operačný program Doprava 2007 – 2013. Na pamätnej tabuli
bude uvedený úspešný uchádzač aj dodávateľ „Zdvíhacích plošín pre osoby s obmedzenou
mobilitou“ v zmysle ZoD č.2013-491 zverejnenej v CRZ 25.07.2013.
11. Navrhované technické riešenie – musí vyhovovať všeobecne platným požiadavkám, predpisom,
vyhláškam a technickým normám platných v SR. PD na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v
súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č.2008/164/ES), časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z. z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.
12. Pre účely stavebných úprav verejný obstarávateľ požaduje vykonať stavebné úpravy pre zdvíhacie
plošiny s nasledovnou špecifikáciou:
− Zdvíhacia plošina pre imobilných cestujúcich
− Model LP11 – 1,4 metra zdvih
− Nosnosť 300 kg, rýchlosť zdvíhania max. 25-37 mm/s
− Nastaviteľná šírka hornej rampy 630-800 mm
− Rozmer podlahy plošiny 856 x 1407 mm
− Povrch podlahy plošiny protišmykový
− Ovládanie plošiny nútené, elektrické
− Núdzové zastavenie elektronické
− Núdzové spúšťanie mechanické
− Bariéry po stranách plošiny do výšky 1202 mm
− Sklon rampy 11,5°
− Fixovanie koliesok plošiny mechanické
− Hmotnosť plošiny 190 kg
− Materiál – hliník, oceľ
− Akumulátory – plynotesné, bezúdržbové 2 x 12 V/ 7,2 Ah
− Nabíjačka batérií (je súčasťou dodávky), primárne napätie 230/115 V, sekundárne 24 V
− Krytie: komponenty IP 65, ovládací panel IP 67
13. Záväzné predpisy, dokumenty a východiskové podklady – verejný obstarávateľ požaduje, aby pri
vypracovaní PD a stavebných úpravách boli rešpektované:
− Právne predpisy EÚ a SR.
− Technické špecifikácie interoperability.
− Vyhlášky UIC.
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−
−
−
−
−
−

Slovenské technické normy (STN resp. STN EN).
Technické normy železníc.
Predpisy ŽSR.
Investičné zadania, výkresy a fotodokumentácia (Príloha č.7 súťažných podkladov).
Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR.
VTPKS.

14. Uchádzač musí v ponuke predložiť Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných
úprav pokrývajúci fázu projektovej prípravy a realizácie.
15. Zoznam predpisov ŽSR je uvedený na internetovej stránke www.zsr.sk. Predpisy ŽSR je možné si
objednať a následne zakúpiť na adrese:
ŽSR, Bratislava
Centrum logistiky a obstarávania
Dotačný sklad Bratislava hlavná stanica 2101
Námestie Franza Liszta č.1
811 04 Bratislava
Telefón: +421 2 2029 4242.
16. Ak sa v súťažných podkladoch alebo v Prílohe č.7 súťažných podkladov 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, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z
priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany
a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú podobné týmto normám; alebo ak sa technické
požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu,
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky
s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, minimálne takých
parametrov, aké sú požadované.
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C. Spôsob určenia ceny
1.

V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne.

2.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.

3.

Ceny budú vyjadrené v EUR a budú platné počas trvania ZoD.

4.

Ak je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike, cenu uvedie v zložení:
4.1. Navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH,
4.2. sadzba DPH a výška DPH,
4.3. Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

5.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie Navrhovanú zmluvnú cenu
celkom. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

6.

Uchádzač bude navrhovať komplexné zhotovenie predmetu zákazky na báze ”Komplexnej
zodpovednosti” tak, aby celková cena návrhu pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných
podkladov z hľadiska poskytnutia služby a realizácie stavebných úprav.

7.

Cena uvedená v obchodných podmienkach uchádzača musí obsahovať cenu za celý predmet
zákazky, ktorý vychádza z Oceneného výkazu položiek (Tabuľka č. 1) tejto kapitoly.

8.

Navrhovaná zmluvná cena celkom musí pokryť náklady na celý predmet zákazky, v rozsahu
a kvalite podľa toho, ako je to uvedené v súťažných podkladoch.

9.

Navrhovanú zmluvnú cenu celkom stanoví uchádzač na základe Oceneného výkazu položiek
(spôsob stanovenia ceny), ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača označenej slovom „Kritériá“ a
bude tvoriť prílohu ZoD. Cena bude stanovená samostatne pre každú položku. V stĺpci „Cena
celkom bez DPH v EUR“ uvedie uchádzač celkovú cenu za danú položku. Cena bude stanovená
samostatne pre každú železničnú stanicu zvlášť pre DSPRS a zvlášť pre stavebné úpravy.

10. Cena za správne a iné poplatky bude uvedená v čiastke 400 EUR, nakoľko nie je možné požadovať
od uchádzačov jej presnú čiastku v štádiu spracovávania ponuky. Konečná výška správnych a iných
poplatkov bude spresnená podľa skutočne preukázaných nákladov.
11. Pri určovaní celkovej ceny za informačné tabule predpokladaného počtu 20 kusov uchádzač uvedie
aj Cenu jednotkovú bez DPH v EUR aj Cenu celkom bez DPH v EUR, pričom postupuje podľa
kalkulácie: CC = P x CJ (CC – Cena celkom bez DPH v EUR;
P – Počet (predpokladaný); CJ – Cena jednotková bez DPH v EUR). Konečná cena informačných
tabúľ bude spresnená podľa skutočného počtu informačných tabúľ po potvrdení stavebným
dozorom.
12. Pri určovaní celkovej ceny za pamätné tabule uchádzač uvedie aj Cenu jednotkovú bez DPH v EUR
aj Cenu
celkom
bez
DPH
v EUR,
pričom
postupuje
podľa
kalkulácie:
CC = P x CJ (CC – Cena celkom bez DPH v EUR; P - Počet; CJ – Cena jednotková bez DPH v
EUR).
13. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzača na zhotovenie
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, ako aj z iných dokladov tvoriacich
súčasť zmluvnej zákazky.
14. Navrhovanú zmluvnú cenu celkom stanovenú v ponuke nebude možné úspešným
uchádzačom/Zhotoviteľom prekročiť, ani meniť okrem prípadov uvedených v kapitole D.
Obchodné podmienky a v kapitole G. Prílohy (v Prílohe č.2, článok 3 bod 3.4.). Táto zmluvná cena
je platná počas celej doby platnosti ZoD podľa podmienok dohodnutých v tejto ZoD.
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15. K zmene ceny môže dôjsť:
15.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
15.2. v prípade zúženia predmetu ZoD zo strany verejného obstarávateľa/Objednávateľa, ak toto
zúženie v čase zabezpečovania zákazky verejný obstarávateľ/Objednávateľ nevedel
predvídať. Zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zákazky, je možné len na základe
dohody zmluvných strán dodatkom k ZoD, a to pri dodržaní nižšie uvedeného rozhodnutia
Európskeho súdneho dvora,
15.3. v prípade rozšírenia predmetu ZoD zo strany verejného obstarávateľa/Objednávateľa, ak toto
rozšírenie v čase zabezpečovania zákazky verejný obstarávateľ/Objednávateľ nevedel
predvídať. Zvýšenie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zákazky, je možné len na základe
dohody zmluvných strán dodatkom k ZoD, a to pri dodržaní nižšie uvedeného rozhodnutia
Európskeho súdneho dvora,
15.4. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu ZoD, resp. činností uvedených v Ocenenom
výkaze položiek zo strany úspešného uchádzača/Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu
prác ako nepotrebné,
15.5. v dôsledku spresnenia skutočne preukázaných nákladov na správne a iné poplatky,
15.6. v dôsledku spresnenia skutočného počtu informačných tabúľ po potvrdení stavebným
dozorom.
Z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci C-454/06 vyplýva, že na účely zabezpečenia
transparentnosti postupov a rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi sa zmeny ustanovení zmluvy
vykonané počas doby jej platnosti, považujú za nové uzavretie zmluvy vtedy, ak majú podstatne
odlišné znaky ako pôvodná zmluva, a teda preukazujú vôľu strán nanovo sa dohodnúť na
podstatných náležitostiach tejto zmluvy. Za podstatnú zmenu zmluvy počas doby jej platnosti
možno považovať, ak zavádza podmienky, ktoré ak by figurovali v pôvodnom postupe verejného
obstarávania, umožnili by pripustiť iných uchádzačov, než ktorí boli pripustení, alebo vybrať inú
ponuku než tú, ktorá bola pôvodne vybratá, ak sa zmluva vo významnej miere rozširuje aj na
služby (tovary, stavebné práce), ktoré v nej pôvodne neboli zahrnuté, mení ekonomickú rovnováhu
zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým nepočítali ustanovenia pôvodnej
zmluvy.
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ alebo úspešný uchádzač/Zhotoviteľ sú oprávnení podať návrh
rade, t.j. predložiť návrh dodatku k ZoD, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a domáhať sa určenia, že
k zmene okolností podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní došlo. Pred podaním
takéhoto návrhu rade, sa druhá zmluvná strana vyjadrí k návrhu dodatku k ZoD v termíne určenom
v ZoD. Ak rada určí, že po uzatvorení ZoD nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu
alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať
pri uzatváraní ZoD a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v
pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, sú verejný obstarávateľ/Objednávateľ a úspešný
uchádzač/Zhotoviteľ oprávnení uzatvoriť dodatok k ZoD, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to
najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
16. Pri oceňovaní položiek musia byť zohľadnené najmä podmienky:
a) ZoD,
b) IZ pre jednotlivé ŽST,
c) výkresov.
17. Všetky položky budú ocenené v EUR so zobrazením a zaokrúhlením na 2 desatinné miesta (v
elektronickej aj písomnej forme).
18. V prípade, ak verejný obstarávateľ/Objednávateľ zistí súčtovú chybu vo výpočte v cene Spolu
DSPRS (medzisúčet), Spolu Stavebné úpravy (medzisúčet), Spolu Všeobecné položky (medzisúčet)
alebo v cene Celkom, za správne budú považované ceny jednotlivých položiek uvedené
v Ocenenom výkaze položiek.
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19. Uchádzač pri oceňovaní musí brať do úvahy aj zisk, režijné náklady, náklady spojené
s kompletizačnou činnosťou, náklady na skúšky, na revízie, prevádzkové vplyvy atď., náklady na
všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, sťažené dopravné podmienky, územné
vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) atď.. Pokiaľ z popisu
položiek uvedeného v Ocenenom výkaze položiek nevyplýva inak, ceny pre jednotlivé položky
v Ocenenom výkaze položiek zohľadňujú aj všetky uvedené náklady ako napr.:
19.1. náklady na DSPRS v súlade s IZ pre jednotlivé ŽST;
19.2. všetky náklady na obstaranie akýchkoľvek povolení potrebných pre vykonanie stavebných
úprav pred začatím a počas realizácie;
19.3. všetky náklady na nákup, zaobstaranie materiálov a ich zabudovanie - montáž;
19.4. náklady na zabezpečenie dopravy materiálu, zariadenia, personálu úspešného uchádzača/
Zhotoviteľa a poplatky s tým spojené;
19.5. všetky náklady na udržiavanie prístupových ciest a chodníkov;
19.6. náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby;
19.7. náklady na dodanie, skladovanie, kontrolu materiálov a vykonanie všetkých skúšok,
monitoringov, kontrol, atestov a revízií v zmysle legislatívy platnej počas trvania ZoD,
vrátane potrebných skúšobných médií a zariadení;
19.8. náklady na mzdy, dane, odmeny, odlučné, ubytovanie, diéty, cestovné a všetky priame
a nepriame výdavky spojené s poskytovaním potrebných pracovníkov vrátane vlastného
dozoru;
19.9. náklady na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci;
19.10. náklady spojené so zriadením, údržbou a likvidáciou zariadenia staveniska (vrátane
poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a
telekomunikačných poplatkov a pod.);
19.11. všetky náklady na zabezpečenie ochrany životného prostredia, udržiavanie staveniska
v upravenom stave a na likvidáciu odpadov;
19.12. všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady, ktoré sú potrebné pre dokonalé a
komplexné vykonanie stavebných úprav;
19.13. náklady na posúdenie PD;
19.14. náklady na suché WC, ktoré budú prevádzkované počas budovania alebo rekonštrukcie WC
pre osoby s obmedzenou mobilitou;
19.15. náklady na záručný servis UTZ;
19.16. náklady na revízie UTZ;
19.17. náklady na publicitu.
20. Cena celkom pre každú požadovanú položku v Ocenenom výkaze položiek je záväzná.
21. Náklady na ochranné opatrenia a opravy dokončených stavebných úprav poškodených
z akýchkoľvek dôvodov úspešným uchádzačom/Zhotoviteľom a náklady na ochranu a bezpečnosť
priľahlých objektov, ktoré môžu byť ovplyvnené alebo ohrozené činnosťou úspešného
uchádzača/Zhotoviteľa, nepatria do Navrhovanej zmluvnej ceny celkom a nie je možné ich zahrnúť
do Navrhovanej zmluvnej ceny celkom.
22. Prevádzkové náklady ŽSR spojené s prípravou a realizáciou stavebných úprav si nebude úspešný
uchádzač/Zhotoviteľ účtovať a teda tieto náklady nebudú súčasťou Oceneného výkazu položiek a
Navrhovanej zmluvnej ceny celkom úspešného uchádzača/Zhotoviteľa.
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Tabuľka č. 1

Výkaz položiek

Číslo
pol.

Položka

Názov ŽST

Merná
Počet
jednotka

Cena jednotková
bez DPH v EUR

Cena celkom bez
DPH v EUR

DSPRS

Kúty

komplet

1

2

DSPRS

Bratislava
hl.st.

komplet

1

(doplní Uchádzač)
(doplní Uchádzač)

3

DSPRS

Štúrovo

komplet

1

(doplní Uchádzač)

4

DSPRS

Leopoldov

komplet

1

(doplní Uchádzač)

5

DSPRS

Nitra

komplet

1

(doplní Uchádzač)

6

DSPRS

Šurany

komplet

1

(doplní Uchádzač)

7

DSPRS

Banská
Bystrica

komplet

1

(doplní Uchádzač)

8

DSPRS

Zvolen

komplet

1

(doplní Uchádzač)

9

DSPRS

Považská
Bystrica

komplet

1

(doplní Uchádzač)

10

DSPRS

Žilina

komplet

1

(doplní Uchádzač)

11

DSPRS

Čadca

komplet

1

(doplní Uchádzač)

12

DSPRS

Kraľovany

komplet

1

(doplní Uchádzač)

13

DSPRS

Ružomberok

komplet

1

(doplní Uchádzač)

14

DSPRS

Liptovský
Mikuláš

komplet

1

(doplní Uchádzač)

15

DSPRS

Štrba

komplet

1

(doplní Uchádzač)

16

DSPRS

Kysak

komplet

1

(doplní Uchádzač)

17

DSPRS

Prešov

komplet

1

(doplní Uchádzač)

18

DSPRS

Michalovce

komplet

1

(doplní Uchádzač)

19

DSPRS

Čierna nad
Tisou

komplet

1

(doplní Uchádzač)

A

Spolu DSPRS (medzisúčet)

20

Stavebné úpravy

Kúty

komplet

1

(doplní Uchádzač)
(doplní Uchádzač)

21

Stavebné úpravy

Bratislava
hl.st.

komplet

1

(doplní Uchádzač)

22

Stavebné úpravy

Štúrovo

komplet

1

(doplní Uchádzač)

23

Stavebné úpravy

Leopoldov

komplet

1

(doplní Uchádzač)

24

Stavebné úpravy

Nitra

komplet

1

(doplní Uchádzač)

25

Stavebné úpravy

Šurany

komplet

1

(doplní Uchádzač)

1
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Číslo
pol.

Položka

Názov ŽST

Merná
Počet
jednotka

Cena jednotková
bez DPH v EUR

Cena celkom bez
DPH v EUR

26

Stavebné úpravy

Banská
Bystrica

komplet

1

(doplní Uchádzač)

27

Stavebné úpravy

Zvolen

komplet

1

(doplní Uchádzač)

28

Stavebné úpravy

Považská
Bystrica

komplet

1

(doplní Uchádzač)

29

Stavebné úpravy

Žilina

komplet

1

(doplní Uchádzač)

30

Stavebné úpravy

Čadca

komplet

1

(doplní Uchádzač)

31

Stavebné úpravy

Kraľovany

komplet

1

(doplní Uchádzač)

32

Stavebné úpravy

Ružomberok

komplet

1

(doplní Uchádzač)

33

Stavebné úpravy

Liptovský
Mikuláš

komplet

1

(doplní Uchádzač)

34

Stavebné úpravy

Štrba

komplet

1

(doplní Uchádzač)

35

Stavebné úpravy

Kysak

komplet

1

(doplní Uchádzač)

36

Stavebné úpravy

Prešov

komplet

1

(doplní Uchádzač)

37

Stavebné úpravy

Michalovce

komplet

1

(doplní Uchádzač)

38

Stavebné úpravy

Čierna nad
Tisou

komplet

1

(doplní Uchádzač)

B

Spolu Stavebné úpravy (medzisúčet)
kus

19

(doplní Uchádzač)
(doplní Uchádzač) (doplní Uchádzač)

kus

19

(doplní Uchádzač) (doplní Uchádzač)

39
40

C

Výroba a osadenie
informačnej tabule
Výroba a osadenie
pamätnej tabule

Spolu Všeobecné položky (medzisúčet)
Spolu
(DSPRS, Stavebné
úpravy, Všeobecné
položky)

41

(doplní Uchádzač)
(doplní Uchádzač)

Správne a iné
poplatky

CELKOM

Dátum ........

400,00
(doplní Uchádzač)

Podpis ..................

Poznámka ....................
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D. Obchodné podmienky
1.

V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu záujemca a uchádzač bude uvádzať Zhotoviteľ a
namiesto pojmu verejný obstarávateľ sa bude uvádzať Objednávateľ.

2.

Uchádzač vo svojej ponuke nepredkladá ZoD.

3.

Uchádzač vo svojej ponuke predloží čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami určenými
verejným obstarávateľom. Vzor vyhlásenia je v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

4.

Ak ponuka uchádzača nesplní požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, uchádzač bude zo súťaže vylúčený.

5.

Verejný obstarávateľ stanovuje obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných
podkladov podľa kapitoly G. Prílohy. Tieto obchodné podmienky budú v nezmenenom znení
súčasťou ZoD.

6.

Uchádzač nesmie meniť obchodné podmienky verejného obstarávateľa. Uchádzač obchodné
podmienky verejného obstarávateľa doplní o svoje obchodné podmienky, a to tak, že:
6.1. doplní ustanovenia obchodných podmienok verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 2
súťažných podkladov označené kurzívou (doplní Zhotoviteľ). Uvedie číslo článku, číslo bodu
a doplnené znenie,
6.2. v prípade potreby uvedie svoje obchodné podmienky. Uvedie číslo článku, číslo bodu
a doplnené znenie. V prípade, že uchádzač okrem bodu 6.1. nedoplní obchodné podmienky
verejného obstarávateľa, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

7.

Obchodné podmienky uchádzača nesmú byť v rozpore s podmienkami verejného obstarávateľa.

8.

Súčasťou ponuky uchádzača bude návrh jeho obchodných podmienok ako samostatná príloha
v ponuke podľa bodu 6. tejto kapitoly. V prípade, že uchádzač bude mať požiadavku na ochranu
obchodného tajomstva a dôverných informácií, je potrebné, aby postupoval v súlade s bodmi 14.2.,
14.4.1.12., 14.4.2.6. a 14.8. kapitoly A. Pokyny na zostavenie ponuky.

9.

Ak bude mať verejný obstarávateľ výhrady k doplneným obchodným podmienkam uchádzača
(podľa bodu 6.2. tejto kapitoly) uvedených v ponuke, ktoré ale nesmú byť takého charakteru, že by
mali mať za následok vylúčenie uchádzača zo súťaže, nesmú smerovať k podstatným náležitostiam
zmluvy (predmet, cena, termín), nesmú smerovať k ustanoveniam zmluvy majúcich súvis s
kritériami na vyhodnotenie ponúk, môže verejný obstarávateľ rokovať s úspešným uchádzačom
o jeho obchodných podmienkach.

10. Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených
osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov) a EÚ a tejto ZoD.
11. Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať
vynaložené výdavky a dodržanie podmienok v zmysle ZoD.
12. Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu
aktivít ZoD, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať
sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
13. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u úspešného
uchádzača/Zhotoviteľa kedykoľvek do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú
skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto
skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt verejnému
obstarávateľovi/Objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly.
39

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

14. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:
 vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do
iných priestorov úspešného uchádzača/Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu,
 požadovať od úspešného uchádzača/Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát
na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov
projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre
výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so ZoD v zmysle požiadaviek oprávnených
osôb na výkon kontroly/auditu,
 oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
 vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.
15. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ.
16. S cieľom zníženia nezamestnanosti v regiónoch MPSVR SR zabezpečí z prostriedkov ESF
a prostredníctvom úradov práce vzdelávanie potencionálnych zamestnancov, ktorých existuje
nedostatok na trhu práce.
Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ je povinný do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD
písomne oznámiť verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi počet zamestnancov, vrátane
pracovného zaradenia/špecializácie, konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude
potrebné zamestnať týchto pracovníkov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči verejnému
obstarávateľovi/Objednávateľovi. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov
odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD tieto informácie písomne postúpi na MDVRR SR. MDVRR
SR na základe týchto informácií v spolupráci s MPSVR SR oznámi verejnému
obstarávateľovi/Objednávateľovi meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí zaškolenie potrebných
zamestnancov. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ je povinný oznámiť
úspešnému
uchádzačovi/Zhotoviteľovi túto informáciu a úspešný uchádzač/Zhotoviteľ môže v prípade potreby
zamestnať takto zaškolených zamestnancov. V prípade, že úspešný uchádzač/Zhotoviteľ má alebo
vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči verejnému
obstarávateľovi/Objednávateľovi,
písomne
oznámi
túto
skutočnosť
verejnému
obstarávateľovi/Objednávateľovi, ktorý následne túto informáciu postúpi MDVRR SR.
17. Úspešný uchádzač predloží v lehote viazanosti ponúk návrh ZoD podľa bodu 28.1. kapitoly A.
Pokyny na zostavenie ponuky. Okrem návrhu ZoD v listinnej podobe predloží úspešný uchádzač
CD/DVD, kde bude nahraný návrh ZoD, kde úspešný uchádzač mechanicky vymaže alebo začierni
údaje tvoriace obchodné tajomstvo a informácie, ktoré považuje za dôverné. Za dôverné
informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické riešenia a
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a
ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
18. Ak úspešným uchádzačom je právny subjekt, ktorý bude mať sídlo mimo územia SR, ten predloží
návrh zmluvy v jazyku svojej krajiny a v slovenskom jazyku, pričom slovenská verzia musí byť
overená tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov. Pre výklad zmluvy bude mať
prednosť verzia v slovenskom jazyku.
19. Uchádzač je povinný sa oboznámiť so všeobecne záväznými právnymi predpismi ES
(http://www.uvo.gov.sk/legislativa-eu) a SR (najmä so zákonom NR SR č. 258/1993 Z. z.
o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 513/2009 Z.
z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MDPT SR č. 350/2010 Z. z.
o stavebnom a technickom poriadku dráh, rezortnými predpismi MDVRR SR, internými predpismi
ŽSR, technickými predpismi pre oblasť dráh a príslušnými normami VTPKS, ktoré sú
aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky alebo
plnením zmluvy.
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20. Úspešný uchádzač musí pripraviť Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných
úprav v listinnej podobe, ktorý bude vychádzať z Harmonogramu inžiniersko-projektových činností
a stavebných úprav predloženého v ponuke a ktorý bude súčasťou ZoD. Úspešný uchádzač predloží
tento Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných úprav verejnému
obstarávateľovi/Objednávateľovi na schválenie bezodkladne pred uzatvorením ZoD. Schválený
Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných úprav bude tvoriť prílohu ZoD.
21. Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi do 14 dní odo
dňa nadobudnutia účinnosti ZoD finančný plán v mesačnom členení na obdobie od začiatku do
konca plnenia ZoD a predkladať verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi každý štvrťrok
aktualizovaný finančný plán v termíne k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Finančný plán
musí byť predložený v listinnej a elektronickej podobe a musí zahŕňať všetky čiastky za predmet
ZoD v členení podľa jednotlivých položiek Tabuľky č. 1 Výkaz položiek v kapitole C. Spôsob
určenia ceny, splatné v súlade so ZoD podľa platobných podmienok stanovených v článku 4 ZoD.
22. Úspešný uchádzač musí do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD predložiť nasledujúce
doklady:
22.1. Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti minimálne vo výške zmluvnej ceny
bez DPH. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre
požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti ZoD. Verejný obstarávateľ akceptuje
fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne overený a preložený do slovenského jazyka.
V prípade skupiny úspešný uchádzač predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. Zahraničný
úspešný uchádzač vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia
poistnej zmluvy.
22.2. Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov, oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov, ktoré budú zodpovedať za poskytnutie služby, aj s menovitým zoznamom osôb
s osvedčením pre:
 komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické
a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných
služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb),
 konštrukcie pozemných stavieb (I1),
 konštrukcie inžinierskych stavieb (I2),
 osvedčenie na stavbyvedúceho o odbornej spôsobilosti pre výkon stavbyvedúceho
v zmysle §5, odsek 1 písm. b), bod 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
(oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov),
 osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika s platnou aktualizačnou odbornou
prípravou v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 pred začatím stavebnej činnosti v obvode ŽSR:
 osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa Z3 Odborná
spôsobilosť na ŽSR,
 osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa Bz1 Bezpečnosť zamestnancov
v podmienkach ŽSR.
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22.3. Oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 17 a § 18 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou
MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, a podľa § 20 vyhlášky
MDPT SR č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach
a činnostiach na určených technických zariadeniach udelené bezpečnostným orgánom.
22.4. Doklad na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle § 19 až § 25 vyhlášky MPSVR
SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia v znení neskorších predpisov, aj s menovitým zoznamom osôb.
22.5. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom úspešného uchádzača/Zhotoviteľa, či má alebo
nemá na území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň (Poznámka – uvedené sa týka
iba úspešného uchádzača/Zhotoviteľa, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, ak je
úspešným uchádzačom/Zhotoviteľom združenie, platí pre vedúceho člena združenia).
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E. Podmienky účasti uchádzačov
Časť I.

Podmienky účasti uchádzačov
1.

Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, ich preukáže v zmysle § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní v ponuke predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
osvedčených kópií požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. alebo predložením Čestného
vyhlásenia č. 1 podľa tejto kapitoly.
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1. § 26 ods. 1 písm. a)
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
založenia, 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 uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk:
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)
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 uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk:
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 ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží
uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,
1.3. § 26 ods. 1 písm. c)
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potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo
správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nebol 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
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.4. § 26 ods. 1 písm. d)
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 uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, 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 uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na sociálne
poistenie, a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
1.5. § 26 ods. 1 písm. e)
potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia,
1.6. § 26 ods. 1 písm. f)
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, (na predmet
zákazky - projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb),
1.6.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a
príspevková organizácia  podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,
1.6.1.1. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ,
fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),
1.6.1.2. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,
1.7. § 26 ods. 1 písm. g)
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač
nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať
v prípade potreby verejný obstarávateľ.
1.8. § 26 ods. 1 písm. h)
čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie je osobou:
1.8.1. 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 má právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.2. 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, keď
prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní, bola:
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1.8.2.1. 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,
1.8.2.2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.2.3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.9. § 26 ods. 1 písm. i)
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 zákona
o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
1.10. § 26 ods. 1 písm. j)
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, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní preukázať údajmi a dokladmi, zapísanými
v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom:
2.1. 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) nie je povinný predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač
preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže uchádzač preukázať tým, že:
2.1.1. predloží v ponuke doklady požadované v bodoch 1.8 až 1.10. alebo predloží Čestné
vyhlásenie č. 1 podľa tejto kapitoly vo vzťahu k dokladom požadovaných v bode 1.8.
až 1.10. alebo
2.1.2. doplní do zoznamu podnikateľov doklady prostredníctvom oznámenia o zmene
údajov, ktorého vzor zverejňuje úrad na svojom webovom sídle, s priložením
dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g) príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
2.2. 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 požadované v bode 1.1. až 1.6 a 1.8. až 1.10., ani
Čestné vyhlásenie č. 1 podľa tejto kapitoly.
3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bode 1.1. až 1.6. a 1.8. až 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 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.
4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6. a 1.8. až
1.10. za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(Poznámka – vzhľadom k tomu, že predmet zákazky je zložený z projektových prác aj stavebných
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prác, upozorňujeme uchádzačov na túto skutočnosť, aby uvedené zohľadnili pri splnení podmienok
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní).
5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a
ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač
predložením Čestného vyhlásenia č.2 podľa tejto kapitoly alebo predložením týchto dokladov:
5.1. § 27 ods. 1 písm. a)
vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
5.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):
5.1.1.1. Úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne
uchádzačovi úver vo výške minimálne 400 000 EUR alebo ekvivalent v inej
mene podľa kurzu Európskej centrálnej banky, platného ku dňu uverejnenia
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, resp.
potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o dispozícií s vlastnými
finančnými prostriedkami v rovnakej výške s preukázaním dispozície s týmito
finančnými prostriedkami za minimálne obdobie 12 predchádzajúcich
kalendárnych mesiacov. Úverový prísľub, resp. potvrdenie nesmie byť staršie
ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Úverový
prísľub nemusí byť vystavený na konkrétnu zákazku, t.j. nemusí v ňom byť
uvedený názov predmetu zákazky.
Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty
zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota
zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok
požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva
z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným
pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť
prípadným úverom.
5.1.1.2. Uchádzač predloží vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky,
ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné
záväzky a musí obsahovať:
 či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak
uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,
 že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
 že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne osvedčená fotokópia originálu. Okrem vyjadrenia banky (bánk)
predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky,
ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda
podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti
vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke
spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým
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uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii
zmluvy.
6. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je
dotknutá.
7. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo
odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením
Čestného vyhlásenia č.3 podľa tejto kapitoly alebo predložením týchto dokladov:
7.1. § 28 ods. 1 písm. a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným
potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli dodané.
7.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2011, 2012 a 2013)
doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov.
Projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky sú projekty na
stavby, modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných budov, vybudovanie
rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, vybudovanie prístupových ciest
pre osoby s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez
koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín), zabudovanie
šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcie výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcie
WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a
informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.
Uchádzač v zozname uvedie všetky poskytnuté služby rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (t.j. za roky 2011, 2012 a
2013), priloží k ním referencie a čestné vyhlásenie, že predložil všetky referencie za dané
obdobie.
Do zoznamu musí byť zahrnutá aspoň jedna zmluva z uvedených rokov rovnakého alebo
podobného predmetu zákazky, kde za projektové práce na DÚR, DSP, DRS, DSPRS,
DVZ bolo vyfakturovaných viac ako 20 000 EUR bez DPH.
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Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v
požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia troch rokov (2011, 2012 a
2013), ale preukáže, že v uvedenom období troch rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto
zmluvy v požadovanom finančnom objeme.
Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru Formulár „A1“ alebo ako
zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:
 obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/
investora,
 potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú zmluvu,
 potvrdenie o kvalite poskytnutia služieb (krátky komentár),
 typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,
 predmet zmluvy (názov projektovanej stavby),
 vyfakturovanú čiastku bez DPH,
 informáciu, kedy bola zmluva ukončená, resp. či je ešte v realizácii,
 charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia) s upozornením na zmluvy
týkajúce sa DÚR, DSP, DRS, DSPRS, DVZ a zatriedenie stavby, či sa jednalo
o modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných budov, vybudovanie rozsiahlejších
spevnených plôch určených pre dopravu, vybudovanie prístupových ciest pre osoby
s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje,
vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín), zabudovanie
šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcie výťahov, vybudovanie alebo
rekonštrukcie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, menšie úpravy a rekonštrukcie
nástupíšť a informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 informáciu, či plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen
skupiny, alebo podzhotoviteľ,
 zmluvná cena bez DPH,
 fakturovaná čiastka bez DPH,
 v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu,
 informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ fakturoval v požadovaných
rokoch bez DPH a rozpis na jednotlivé roky bez DPH,
 termín dodania – zmluvný termín a skutočný termín,
 dôvod prípadného rozdielu termínov,
 meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/
obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje
overiť a odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/
investora.
7.2. § 28 ods. 1 písm. b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
7.2.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):
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Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (t. j. za roky
2009, 2010, 2011, 2012 a 2013), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenie
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
Stavebnými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky sú stavby na
modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných budov, vybudovanie rozsiahlejších
spevnených plôch určených pre dopravu, vybudovanie prístupových ciest pre osoby
s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje,
vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín), zabudovanie šikmých
schodiskových plošín, rekonštrukcie výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcie WC pre
osoby s obmedzenou mobilitou, menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a
informačného systému k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.
Uchádzač v zozname uvedie všetky stavebné práce rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich päť rokov (t.j. za roky
2009, 2010, 2011, 2012 a 2013), priloží k ním referencie a čestné vyhlásenie, že predložil
všetky referencie za dané obdobie.
Do zoznamu musí byť zahrnutá aspoň jedna zmluva z uvedených rokov rovnakého alebo
podobného predmetu zákazky, kde za stavbu bolo vyfakturovaných viac ako 400 000
EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v
požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia piatich rokov (2009, 2010,
2011, 2012 a 2013), ale preukáže, že v uvedenom období piatich rokov plnil zmluvné
povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.
Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru Formulár „A2“ alebo ako
zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:
 obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/
investora,
 potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú stavbu,
 potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenie uskutočnených
prác podľa obchodných podmienok (krátky komentár),
 typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,
 predmet zmluvy (názov stavby),
 vyfakturovanú čiastku bez DPH,
 dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ nebolo vydané, tak informáciu, že
stavba je v realizácii,
 charakter stavby s upozornením na zmluvy týkajúce sa modernizácie alebo
rekonštrukcie železničných budov, rozsiahlejších spevnených plôch určených pre
dopravu, vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou,
vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre
umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín), zabudovanie šikmých schodiskových
plošín, rekonštrukcie výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcie WC pre osoby
s obmedzenou mobilitou, menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a informačný
systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
 informáciu, či stavbu realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny,
alebo podzhotoviteľ,
 zmluvná cena bez DPH,
 fakturovaná čiastka bez DPH,
 v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu,
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 informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ fakturoval v požadovaných
rokoch bez DPH a rozpis na jednotlivé roky bez DPH,
 termín realizácie prác – zmluvný termín a skutočný termín,
 dôvod prípadného rozdielu termínov,
 meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/
obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje
overiť a odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/
investora.
8. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
9. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj
prepočet inej meny na EUR. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky.
Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu
uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Tento prepočet
vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným Objednávateľom. Prepočet bude uvedený na
samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že
k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.
10. Na preukázanie splnenia podmienok účasti nestačí, ak uchádzač uvedie obchodné mená tretích osôb
podieľajúcich sa na plnení zmluvy a ich podiel prác. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je
potrebné postupovať podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov, časť I. body 6. a 8. súťažných
podkladov.
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Formulár „A1“ – vzor
Zoznam
Zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (projektové práce)
Obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/Objednávateľa/investora:
Potvrdzujem, že Zhotoviteľ ................................................................... (obchodné meno a adresa)
realizoval/realizuje predmetnú zmluvu v nasledujúcom rozsahu:
Potvrdenie o kvalite poskytnutia služieb (krátky komentár):............................................................
Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a
platnosti:

Predmet zmluvy (názov projektovanej stavby):
bolo vyfakturovaných ……… EUR bez DPH
zmluva je v realizácii

Dátum ukončenia zmluvy:

Charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia):
DÚR
DSP
DRS
DSPRS
DVZ
a zatriedenie stavby:
modernizácia alebo rekonštrukcia železničných budov
vybudovanie rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu
vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou
vybudovanie rámp
vybudovanie priechodov cez koľaje
vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín)
zabudovanie šikmých schodiskových plošín
rekonštrukcia výťahov
vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť
informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
Plnenie zmluvy zrealizoval/realizuje ako:
samostatný Zhotoviteľ
Zmluvná cena bez DPH:

člen skupiny
Fakturovaná čiastka bez
DPH:

podzhotoviteľ
V prípade rozdielu dôvod:
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Vyššie uvedený Zhotoviteľ zrealizoval
DÚR
DSP
DRS
DSPRS
DVZ
v nasledovnej čiastke .............................. (bez DPH).
V jednotlivých rokoch:
Rok ..........
........................ (bez DPH).
Rok ..........
........................ (bez DPH).
Rok ..........
........................ (bez DPH).
Termín dodania
Zmluvný termín
Dôvod prípadného rozdielu termínov

Skutočný termín

Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/
obstarávateľa /Objednávateľa/investora:
Telefónne číslo:
Odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/Objednávateľa/investora:
Hodiace sa označiť:
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Formulár „A2“ – vzor
Zoznam
zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (stavebné práce)
Obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/Objednávateľa/investora:
Potvrdzujem, že Zhotoviteľ ............................................................... (obchodné meno a adresa)
realizoval/realizuje x) predmetnú stavbu v nasledujúcom rozsahu:
Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok (krátky komentár):...................................
Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a
Predmet zmluvy (názov stavby):
platnosti:
bolo vyfakturovaných ……… EUR bez DPH
Dátum vydania kolaudačného rozhodnutia:
Stavba je v realizácii
Charakter stavby s upozornením na zmluvy týkajúce sa:
modernizácia alebo rekonštrukcia železničných budov
vybudovanie rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu
vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou
vybudovanie rámp
vybudovanie priechodov cez koľaje
vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín)
zabudovanie šikmých schodiskových plošín
rekonštrukcia výťahov

vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť
informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
Plnenie zmluvy zrealizoval/realizuje ako:
samostatný Zhotoviteľ
Zmluvná cena bez DPH:

člen skupiny
podzhotoviteľ
Fakturovaná čiastka bez
V prípade rozdielu dôvod:
DPH:
Vyššie uvedený Zhotoviteľ zrealizoval stavebné práce v požadovaných rokoch v čiastke
.............................. (bez DPH).
V jednotlivých rokoch:
Rok ..........
........................ (bez DPH)
Rok ..........
........................ (bez DPH)
Rok ..........
........................ (bez DPH)
Rok ..........
........................ (bez DPH)
Rok ..........
........................ (bez DPH)
Termín realizácie prác
Zmluvný termín
Dôvod prípadného rozdielu termínov

Skutočný termín

Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/
obstarávateľa/Objednávateľa/investora:
Telefónne číslo:
Odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/Objednávateľa/investora:
Hodiace sa označiť:
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Čestné vyhlásenie č. 1 – vzor
V súlade s § 32 ods. 11 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“)
predkladáme čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle § 26 zákona
o verejnom obstarávaní vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie
stavby „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“.
Čestne vyhlasujeme, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk spĺňame podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak nás verejný obstarávateľ vyzve podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom
ním určeným, predložíme tieto doklady:
Výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym
orgánom v krajine nášho sídla, že som nebol ani môj 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 založenia,
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 a za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, nie starší ako tri mesiace
ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk za tieto osoby:
........................................
........................................
........................................
/uchádzač uvedie meno a priezvisko osoby/-ôb, na ktoré sa výpis vzťahuje a dátum jeho vyhotovenia/

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym
orgánom v krajine nášho sídla, že na nás nebol vyhlásený konkurz, nie sme v likvidácii, ani nebolo
proti nám zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:
........................................
/uchádzač uvedie názov dokladu, kto ho vydal (názov inštitúcie) a dátum jeho vyhotovenia/

Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej sme vedení
v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že nemáme v Slovenskej republike alebo v krajine
nášho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:
........................................
/uchádzač uvedie názov dokladu, kto ho vydal (názov inštitúcie) a dátum jeho vyhotovenia/

Potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej sme vedení v evidencii sociálneho poistenia a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, že nemáme v Slovenskej republike alebo v krajine
nášho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk:
........................................
/uchádzač uvedie názov dokladu, kto ho vydal (názov inštitúcie) a dátum jeho vyhotovenia/

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že nemáme evidované daňové nedoplatky, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk:
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........................................
/uchádzač uvedie názov dokladu, kto ho vydal (názov inštitúcie) a dátum jeho vyhotovenia/

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (na
predmet zákazky – projektovanie stavieb a uskutočňovanie stavieb):
........................................
/uchádzač uvedie názov dokladu, kto ho vydal (názov inštitúcie) a dátum jeho vyhotovenia/

Čestné vyhlásenie, že nemáme právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie
sme osobou:
1. 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 má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,
2. 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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola:
2.1. 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,
2.2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Čestné vyhlásenie, že nemáme nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona
o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
Čestné vyhlásenie, že nemáme 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.

Dátum: .........................................

Podpis uchádzača: .........................................

Poznámka:

uchádzač vyplní len v prípade, ak je to relevantné,
 dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena
skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov.
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Čestné vyhlásenie č. 2 – vzor
V súlade s § 32 ods. 11 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“)
predkladáme čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle § 27 zákona
o verejnom obstarávaní vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie
stavby „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“.
Čestne vyhlasujeme, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk spĺňame podmienky účasti
podľa § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak nás verejný obstarávateľ vyzve podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom
ním určeným, predložíme tieto doklady na preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek (minimálnej
úrovne) verejného obstarávateľa na finančné a ekonomické postavenie:
Úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že nám poskytne úver vo výške
minimálne 400 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu Európskej centrálnej banky,
platného ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
EÚ .................... nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:
........................................
/uchádzač uvedie názov dokladu, kto ho vydal (názov banky) a dátum jeho vyhotovenia/

Zároveň vyhlasujeme, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk nie sú čerpané finančné
prostriedky z tohto úveru.
alebo
Potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o dispozícií s našimi vlastnými finančnými
prostriedkami vo výške minimálne 400 000 EUR s preukázaním dispozície s týmito finančnými
prostriedkami za minimálne obdobie 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov nie staršie ako tri
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:
........................................
/uchádzač uvedie názov dokladu, kto ho vydal (názov banky) a dátum jeho vyhotovenia/

Vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky o našej schopnosti plniť si finančné
záväzky, ktoré bude obsahovať:
že sme neboli za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete,
alebo
že sme boli v takomto debete a predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,
- že v prípade splácania úveru dodržujeme splátkový kalendár,
- že náš bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie,
nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
........................................
........................................
/uchádzač uvedie názov dokladu, kto ho vydal (názov banky/bánk) a dátum jeho vyhotovenia/

Čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemáme záväzky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

Dátum: .........................................

Podpis uchádzača: .........................................
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Poznámka:

uchádzač vyplní len v prípade, ak je to relevantné,
 dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača.
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Čestné vyhlásenie č. 3 – vzor
V súlade s § 32 ods. 11 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“)
predkladáme čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle § 28 zákona
o verejnom obstarávaní vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie
stavby „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“.
Čestne vyhlasujeme, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk spĺňame podmienky účasti
podľa § 28 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Ak nás verejný obstarávateľ vyzve podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom
ním určeným, predložíme tieto doklady na preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek (minimálnej
úrovne) verejného obstarávateľa na technickú alebo odbornú spôsobilosť:
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za predchádzajúce tri
roky (t.j. za roky 2011, 2012 a 2013), ktorý bude obsahovať všetky zmluvy rovnakého alebo
podobného predmetu zákazky a bude doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom
bude referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie nebudeme mať k dispozícii,
vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie, alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
V zozname bude aspoň jedna zmluva z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu
zákazky, kde za projektové práce na DÚR, DSP, DRS, DSPRS, DVZ bolo vyfakturovaných viac
ako 20 000 EUR bez DPH.
Zoznam bude spracovaný:
podľa Formulára „A1“
iným spôsobom, pričom bude obsahovať všetky požadované údaje
V potvrdení č.1, ktoré predložíme, bude uvedené:













obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/ investora
.................................................................................................................................................
potvrdenie, že sme (naše obchodné meno a adresa) .................................................................
realizovali
realizujeme
zmluvu v nasledujúcom rozsahu: ...........................................................................................
.................................................................................................................................................
potvrdenie o kvalite poskytnutia služieb (krátky komentár): ............................................
typ zmluvy ...........................................................
dátum uzavretia zmluvy .......................................
dátum platnosti zmluvy.........................................
predmet zmluvy (názov projektovanej stavby) ......................................................................
bolo vyfakturovaných ................... EUR bez DPH
dátum ukončenia zmluvy....................................
zmluva je v realizácii .........................................
charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia):
DÚR
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DSP
DRS
DSPRS
DVZ
zatriedenie stavby:
modernizácia alebo rekonštrukcia železničných budov
vybudovanie rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu
vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou
vybudovanie rámp
vybudovanie priechodov cez koľaje
vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín)
zabudovanie šikmých schodiskových plošín
rekonštrukcia výťahov
vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť
informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
plnenie zmluvy ako:
samostatný Zhotoviteľ
člen skupiny
podzhotoviteľ
zmluvná cena ......................................... EUR bez DPH
vyfakturovaná čiastka............................. EUR bez DPH
v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou dôvod:
.................................................................................................................................................
zrealizovanie v nasledovnej čiastke:
DÚR ............................................. EUR bez DPH
DSP ............................................. EUR bez DPH
DRS ............................................. EUR bez DPH
DSPRS.......................................... EUR bez DPH
DVZ ............................................. EUR bez DPH
v nasledovných rokoch
rok ................. ........................... EUR bez DPH
rok ................. ........................... EUR bez DPH
rok ................. ........................... EUR bez DPH
termín dodania:
zmluvný termín ..............................
skutočný termín .............................
v prípade rozdielu termínov dôvod ........................................................................................
meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia osoby za verejného obstarávateľa/obstarávateľa/
Objednávateľa/ investora, telefónne číslo verejného obstarávateľa/obstarávateľa/
Objednávateľa/investora, kde je možné si tieto údaje overiť.................................................

/uchádzač uvedie tieto údaje za každé potvrdenie/

Čestné vyhlásenie, že predložíme všetky referencie za dané obdobie.
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov (t. j. za roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013) doplnený potvrdeniami
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o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt a zhodnotenie
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom
bude referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie nebudeme mať k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
V zozname bude aspoň jedna zmluva z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu
zákazky, kde za stavbu bolo vyfakturovaných viac ako 400 000 EUR bez DPH.
Zoznam bude spracovaný:
podľa Formulára „A2“
iným spôsobom, pričom bude obsahovať všetky požadované údaje
V potvrdení č.2, ktoré predložíme, bude uvedené:

















obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/ investora
.................................................................................................................................................
potvrdenie, že sme (naše obchodné meno a adresa) .................................................................
realizovali
realizujeme
zmluvu v nasledujúcom rozsahu: ...........................................................................................
.................................................................................................................................................
potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenie uskutočnených prác
podľa obchodných podmienok (krátky komentár): ................................................................
typ zmluvy ...........................................................
dátum uzavretia zmluvy .......................................
dátum platnosti zmluvy.........................................
predmet zmluvy (názov stavby) .............................................................................................
bolo vyfakturovaných ................... EUR bez DPH
dátum vydania kolaudačného rozhodnutia................................
stavba je v realizácii .........................................
charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia):
modernizácia alebo rekonštrukcia železničných budov
vybudovanie rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu
vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou
vybudovanie rámp
vybudovanie priechodov cez koľaje
vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín)
zabudovanie šikmých schodiskových plošín
rekonštrukcia výťahov
vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť
informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
plnenie zmluvy ako:
samostatný Zhotoviteľ
člen skupiny
podzhotoviteľ
zmluvná cena ......................................... EUR bez DPH
vyfakturovaná čiastka............................ EUR bez DPH
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v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou dôvod:
.................................................................................................................................................
zrealizovanie v čiastke .................. EUR bez DPH
v nasledovných rokoch:
rok ................. ........................... EUR bez DPH
rok ................. ........................... EUR bez DPH
rok ................. ........................... EUR bez DPH
rok ................. ........................... EUR bez DPH
rok ................. ........................... EUR bez DPH
termín realizácie prác:
zmluvný termín ..............................
skutočný termín .............................
v prípade rozdielu termínov dôvod ........................................................................................
meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia osoby za verejného obstarávateľa/obstarávateľa/
Objednávateľa/ investora, telefónne číslo verejného obstarávateľa/obstarávateľa/
Objednávateľa/investora, kde je možné si tieto údaje
overiť.......................................................................................................................................

/uchádzač uvedie tieto údaje za každé potvrdenie/

Čestné vyhlásenie, že predložím všetky referencie za dané obdobie.

Dátum: .........................................

Podpis uchádzača: .........................................

Poznámka:

uchádzač vyplní len v prípade, ak je to relevantné,
 dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača.
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Časť II.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1. Spôsob vyhodnotenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
1.1. členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti podľa požiadaviek uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podľa požiadaviek na podloženie dokladov
podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov časť I., a to:
spôsobom SPLNIL – NESPLNIL,
1.2. ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní. Uchádzač bude zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť
podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:
2.1. nesplnil podmienky účasti,
2.2. predložil neplatné doklady,
2.3. nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej
lehote alebo
2.4. poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
3. Neplatnými dokladmi sú doklady:
3.1. ktorým uplynula lehota platnosti,
3.2. ktoré sú neúplné, alebo
3.3. ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
4. Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie podmienok účasti.
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F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich
uplatnenia
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je Navrhovaná zmluvná cena celkom.
2. V tomto kritériu bude komisia hodnotiť Navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH uvedenú
v Tabuľke č.1 Ocenený výkaz položiek kapitoly C. Spôsob určenia ceny a stanovenú podľa pravidiel
uvedených v kapitole C. Spôsob určenia ceny.
3. Spôsob hodnotenia ponúk uchádzačov bude pozostávať z porovnania Navrhovaných zmluvných cien
celkom bez DPH vyjadrených v EUR uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.
4. Výsledné hodnotenie: úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý navrhol
najnižšiu Navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH a dosiahol najlepšie umiestnenie. Ostatní
uchádzači, ktorí navrhli Navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH vyššiu ako ponúkol úspešný
uchádzač, v tejto verejnej súťaži neuspeli.
5. V prípade, ak dvaja alebo viacerí uchádzači predložia ponuky s rovnakou Navrhovanou zmluvnou
cenou celkom bez DPH, úspešný uchádzač bude ten, ktorý v ponuke uvedie nižšiu cenu za:
1. Spolu stavebné úpravy (medzisúčet),
2. Spolu DSPRS (medzisúčet).
6. Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií podľa kapitoly G. Prílohy - Príloha č.
4 súťažných podkladov Návrh na plnenie kritérií - vzor. Návrh na plnenie kritérií musí obsahovať
dátum a podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého
člena skupiny dodávateľov.
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G. Prílohy
Príloha č. 1

Usporiadanie ponuky

Príloha č. 2

Obchodné podmienky verejného obstarávateľa

Príloha č. 3

Vyhlásenie uchádzača - vzor

Príloha č. 4

Návrh na plnenie kritérií – vzor

Príloha č. 5

Zoznam tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy

Príloha č. 6

Zoznam použitých skratiek

Príloha č. 7

CD - Investičné zadania, výkresy a fotodokumentácia
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Príloha č. 1 súťažných podkladov

USPORIADANIE PONUKY
1.

Časť ponuky označenej ako „Ostatné“:
1.1. Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny): obchodný
názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu / banky), číslo bankového účtu, IBAN,
SWIFT/BIC kód banky, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa.
1.2. Obsah časti ponuky označenej ako „Ostatné" s uvedením zoznamu predložených dokladov
a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný doklad alebo dokument nachádza.
1.3. Vyhlásenie uchádzača, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača:
1.3.1. že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom,
1.3.2. o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
1.3.3. o tom, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tom istom postupe zadávania zákazky
členom inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, a
1.3.4. v prípade skupiny dodávateľov, že ručia spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny
voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
Uchádzač vyhlásenie spracuje podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov.
1.4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov (podľa kapitoly E. Podmienky
účasti uchádzačov):
1.1.1. osobné postavenie v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (uchádzač
predkladá doklady v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od
toho, či je zapísaný v zozname podnikateľov).
Uchádzač môže predložiť Čestné vyhlásenie č. 1.
1.4.2. finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní:
1.4.2.1. úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky musí byť vo výške
minimálne 400 000 EUR, resp. potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške,
1.4.2.2. vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí
obsahovať:
 či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak
bol, uchádzač predloží odôvodnenie, prečo sa tak stalo,
 že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
 že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie,
1.4.2.3. čestné vyhlásenie uchádzača, že v iných bankách nemá záväzky.
Uchádzač môže predložiť Čestné vyhlásenie č. 2.
1.4.3. technická alebo odborná spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní: v E.
1.4.3.1. zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (t.j. za roky 2011, 2012 a 2013)
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doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien a lehôt
dodania podľa vzoru Formulár „A1“, t.j. zoznam s uvedením všetkých
poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zákazky za predchádzajúce tri roky (t.j. za roky 2011, 2012 a 2013)
s referenciami a čestným vyhlásením, vrátane aspoň jednej zmluvy
z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, kde za
projektové práce na DÚR, DSP, DRS, DSPRS, DSRS, bolo vyfakturovaných
viac ako 20 000 EUR bez DPH,
1.4.3.2. zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (t. j. za roky
2009, 2010, 2011, 2012 a 2013), doplnený potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác
a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok podľa
vzoru Formulár „A2“, t.j. zoznam s uvedením všetkých stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za
predchádzajúcich päť rokov (t. j. za roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013)
s referenciami a čestným vyhlásením, vrátane aspoň jednej zmluvy
z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, kde za
stavbu bolo vyfakturovaných viac ako 400 000 EUR bez DPH.
Uchádzač môže predložiť Čestné vyhlásenie č. 3.
1.5. Výkaz položiek bez ocenenia jednotlivých položiek a uvedenia celkovej ceny, (Tabuľka č.1 kapitola C. Spôsob určenia ceny).
1.6. Návrh obchodných podmienok uchádzača, pričom v takomto návrhu nesmie byť uvedená
žiadna cena (v zmysle Kapitoly D. Obchodné podmienky, uchádzač nepredkladá návrh ZoD).
1.7. Ostatné, ak sa požaduje (napr. Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných
úprav v listinnej podobe), menovitý zoznam tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy –
podzhotoviteľov podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov – Zoznam tretích osôb
podieľajúcich sa na plnení zmluvy, poprípade zmluvy o budúcich zmluvách s tretími osobami
s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy a predmety subdodávok bez
uvedenia cien).
1.8. Doklad o zložení zábezpeky.
1.9. Dva CD alebo dva DVD nosiče, kde bude nahraný obsah časti ponuky označenej ako
„Ostatné“ (v zmysle bodu 14.4.1.12. kapitoly A. Pokyny na zostavenie ponuky).
2.

Časť ponuky označenej ako „Kritériá“:
2.4. Obsah časti ponuky označenej ako „Kritériá" s uvedením zoznamu predložených dokladov a
dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný doklad alebo dokument nachádza,
2.5. Údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ v súlade s §
41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov.
2.6. Výkaz položiek s ocenením jednotlivých položiek a s uvedením celkovej ceny (Tabuľka č.1 kapitola C. Spôsob určenia ceny).
2.7. Návrh obchodných podmienok uchádzača, ak uchádzač nepredloží tento návrh v časti ponuky
označenej ako „Ostatné“ a tento návrh obsahuje cenu (v zmysle Kapitoly D. Obchodné
podmienky, uchádzač nepredkladá návrh ZoD).
2.8. Ostatné, ak sa požaduje (napr. zmluvy o budúcich zmluvách s tretími osobami s uvedením
identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy a predmety subdodávok s uvedením
cien).
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2.9. Dva CD alebo dva DVD nosiče, kde bude nahraný obsah časti ponuky označenej ako
„Kritériá“ (v zmysle bodu 14.4.2.6. kapitoly A. Pokyny na zostavenie ponuky).
2.10. Prípadne ostatné náležitosti ponuky.
Poznámka: Usporiadanie ponuky je iba pomôckou pre samotných uchádzačov. Z uvedeného dôvodu
neobsahuje doslovne texty uvedené v ostatných kapitolách, t.j. pri zostavovaní ponuky sa musí
uchádzač riadiť informáciami uvedenými v príslušných kapitolách súťažných podkladov.
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Príloha č. 2 súťažných podkladov

OBCHODNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO Č. ..........(doplní Zhotoviteľ)
(ďalej len „ZoD“)
uzavretá zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a v súlade s § 3 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“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma:

Iná právnická osoba

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
Ing. Marián Janič, vedúci oddelenia prípravy projektov EÚ odboru
investorského GR ŽSR

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
SWIFT kód:

35-4700012/0200
31 364 501
SK2020480121
2020480121
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX
a

Zhotoviteľ: (doplní Zhotoviteľ, uvedú sa údaje uchádzača, resp. vedúceho skupiny),
Obchodné meno:
Sídlo:
Adresa :
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
Právna forma:
Zapísaný v Obchodnom registri:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
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IBAN:
SWIFT/BIC kód:
(doplní Zhotoviteľ v prípade skupiny sa uvedú údaje za ostatných členov skupiny,
Preambula
Táto ZoD sa uzatvára ako výsledok obstarávania postup verejná súťaž nadlimitná zákazka v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní.
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom ZoD je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni
realizačného projektu (ďalej len „DSPRS“) - jednostupňový projekt, zabezpečenie súvisiacej
inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“), realizácia stavebných úprav, záručný servis a revízie
určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) len v tých železničných staniciach (ďalej len
„ŽST“), kde budú zabudované šikmé schodiskové plošiny a kde budú rekonštruované výťahy,
a vyhotovenie projektu skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“) pre: „Projekt
zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“.
1.2. Účelom stavebných úprav je vytvorenie podmienok pre dodávku tovaru „Zdvíhacie plošiny pre
osoby s obmedzenou mobilitou na ich zdvihnutie z nástupišťa železničnej stanice do železničného
vozňa“, ktoré sú v rámci jedného projektu v 19 ŽST: Kúty, Bratislava hl. st., Leopoldov, Nitra,
Šurany, Štúrovo, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Kraľovany,
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Kysak, Prešov, Michalovce, Čierna nad Tisou.
Vo všetkých uvedených ŽST boli vykonané miestne šetrenia, na základe ktorých boli určené
nevyhnutné stavebné úpravy a následne boli vypracované Investičné zadania (ďalej len „IZ“),
ktoré budú slúžiť ako podklad pre vyhotovenie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“).
V rámci stavebných úprav sa požaduje podľa spracovaných IZ pre jednotlivé ŽST rôzny rozsah
stavebných úprav, ako napr.: vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou,
vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie
zdvíhacích plošín, zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcia výťahov,
vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou (všetky WC opatriť
Európskym novým systémom tzv. eurokľúčov), menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a
informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.
1.3. Stavebné úpravy sú členené na jednotlivé ŽST podľa územného členenia v rámci OR ŽSR:
1.3.1. ŽST OR Trnava:
– Kúty,
– Bratislava hl. st.,
– Leopoldov,
– Nitra,
– Šurany,
– Štúrovo.
1.3.2. ŽST OR Zvolen:
– Banská Bystrica,
– Zvolen.
1.3.3. ŽST OR Žilina:
– Považská Bystrica,
– Žilina,
– Čadca,
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– Kraľovany,
– Ružomberok,
– Liptovský Mikuláš.
1.3.4. ŽST OR Košice:
 Štrba,
 Kysak,
 Prešov,
 Michalovce,
 Čierna nad Tisou.
1.4. Požaduje sa:
1.4.1. Vyhotovenie DSPRS - jednostupňový projekt so zabezpečením ohlásenia stavby a s tým
súvisiacej IČ. PD musí byť vypracovaná na základe IZ tak, aby obsahovala všetky
potrebné náležitosti na ohlásenie stavby. Obsah a rozsah PD musí zodpovedať Prílohe č.3
„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych
činností“ UNIKA 2013.
IZ nezohľadňujú všetky požiadavky v zmysle
TSI PRM (Rozhodnutie komisie
č.2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a predmetom riešenia nie sú
parkovacie plochy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a priestory pre
prebaľovanie detí.
IZ spracované pre jednotlivé ŽST sa nachádzajú v Prílohe č. 4 ZoD.
1.4.2. Prerokovanie PD s Objednávateľom:
Okrem prerokovania PD v zmysle stavebného zákona Objednávateľ požaduje, aby PD
bola prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami Objednávateľa:
 v úvode projekčných prác,
 v priebehu projekčných prác,
 v závere projekčných prác.
1.4.3. Predloženie dopracovanej PD na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným zložkám
Objednávateľa ku konferenčnému prerokovaniu. Zhotoviteľ zvolá konferenčné
prerokovanie DSPRS, kde prerokuje so zástupcami kompetentných odborných zložiek
Objednávateľa jednotlivé pripomienky ich vyjadrení, a spracuje zápis z tohto rokovania,
kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Zápis
z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude
súčasťou dokladovej časti. Takto prerokovaná PD bude predložená na schválenie na odbor
expertízy GR ŽSR.
Odsúhlasenie PD zo strany Objednávateľa bude zabezpečené posudzovacím
a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR
a ďalších interných predpisov ŽSR vydaním dokumentu o schválení PD s pripomienkami,
ktorých splnenie je záväzné pre Zhotoviteľa.
1.4.4. IČ musí byť minimálne v rozsahu potrebnom pre ohlásenie stavby, resp. v odôvodnenom
prípade vydania stavebného povolenia. Stavebné úpravy budú realizované v priestoroch
existujúcich ŽST, preto nie je potrebné majetkoprávne vysporiadanie.
1.4.5. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Trnava:
1.4.5.1. Kúty:
 vybudovanie dvoch šikmých plôch pod prístreškom výpravnej budovy smerom od
koľajiska v smere do vestibulu a v smere k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
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rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu obnovy
obkladov, dlažieb, malieb, elektroinštalácie, výmeny zariaďovacích predmetov
a vybavenia doplnkami,
informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.

1.4.5.2. Bratislava hl. st.:
 rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu nových
povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby, elektroinštalácie), výmeny dverí (prístup
eurokľúč), výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 vybudovanie bezbariérových prístupových ciest vrátane posúdenia a rekonštrukcie 2
rámp vo vestibule a pri pošte.
1.4.5.3. Leopoldov:
 výmena vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť, kde je situované
WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
Poznámka: Stará výpravná budova p.č.1301 bola
pamiatok v roku 2002/MK SR.

zapísaná do zoznamu kultúrnych

1.4.5.4. Nitra:
 rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu nových
povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby, elektroinštalácie), výmeny dverných
(prístup eurokľúč) a okenných konštrukcií, výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením
vybavenia,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
Poznámka: Výpravná budova (ďalej len „VB“) ŽST Nitra sa nachádza v pamiatkovej zóne
Nitra. Projektovú dokumentáciu je preto potrebné v zmysle § 32 ods. 9 pamiatkového
zákona prerokovať s KPÚ Nitra.
1.4.5.5. Šurany:
 rekonštrukcia nástupišťa č. 1 v dĺžke 380 m v min. rozsahu povrchovej úpravy
(nerovný asfaltový povrch a diery za rubom hrany nástupišťa z blokov zn. Tischer),
vrátane vytvorenia bezbariérového prístupu od nástupišťa č. 3 po nástupište č. 1
(navrhovaná rekonštrukcia nástupišťa č. 1 je z dôvodu, že k najbližšej koľaji č. 3 nie je
možné zabezpečiť pristavenie rýchlikových súprav nakoľko je nástupište
nedostatočnej dĺžky, v koľaji sú vložené dve výhybky),
 vybudovanie uzamykateľnej ohrady na uschovanie zdvíhacej plošiny v priestoroch
pod prístreškom výpravnej budovy smerom od koľajiska,
 vybudovanie novej rampy so zábradlím v priestoroch pod prístreškom, smerom k
bývalému tranzitu, vrátane úpravy spevnených plôch od novej rampy smerom
k vestibulu,
 výmena dverných konštrukcií (dvojkrídlové dvere do vestibulu v počte 3 ks),
bezbariérový prístup,
 rekonštrukcia jestvujúceho WC pre osoby s obmedzenou mobilitou v rozsahu obnovy
obkladov, dlažieb, malieb, elektroinštalácie, výmeny zariaďovacích predmetov
a vybavenia doplnkami,
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informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
vybudovanie mechanickej zábrany proti parkovaniu motorových vozidiel pred novou
rampou a pred vstupom do vestibulu od mesta, z dôvodu bezproblémového prístupu
pre osoby s obmedzenou mobilitou.

1.4.5.6. Štúrovo:
 vybudovanie uzamykateľnej ohrady na nástupišti č. 2 na uschovanie zdvíhacej
plošiny,
 vybudovanie bezbariérového prístupu do vestibulu smerom od koľajiska,
 dispozičné vyriešenie a vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou
v priestoroch jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť vrátane elektroinštalácie a
vrátane vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 úprava pre osadenie dvoch šikmých schodiskových plošín, vrátane elektroinštalácie,
pre prepravu cestujúcich so zníženou pohyblivosťou na schodisko do podchodu
a schodisko na nástupište č. 2.
1.4.6. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Zvolen:
1.4.6.1. Banská Bystrica:
 pred VB smer na Zvolen od mesta je potrebné realizovať rampu pre osoby
s obmedzenou mobilitou, najvhodnejšie z bočných schodov do vestibulu prijímacej
budovy,
 pre možnosť vstupu do VB je potrebné vybetónovať cez časť bočných schodov so
štyrmi stupňami rampu s protišmykovou dlažbou, cez ktorú bude zabezpečený
plynulý prístup imobilných cestujúcich do vestibulu VB. Rampa má mať aj ochranné
zábradlie. Rampa bude vedená súbežne s budovou, súčasne je potrebné upraviť
vchodové dvere s prispôsobením mechanizmu otvárania dverí,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
1.4.6.2. Zvolen:
 rekonštrukcia výťahov z podchodu k jednotlivým nástupištiam v počte 2 ks. Výťahy
3. a 4. nástupišťa sú nákladné výťahy, typu AZ, TNV 2000 v prevádzky
nevyhovujúcom stave. Rekonštrukciou výťahov bude zabezpečená bezpečná
komunikácia pre osoby s obmedzenou mobilitou k jednotlivým nástupištiam.
Z uvedeného dôvodu je potrebné vybudovať výťahy, ktoré sú vhodné pre osoby
s obmedzenou mobilitou,
 pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do vestibulu vybudovať rampu pri vstupe
do vestibulu / východný vstup / cez časť schodov s 5 stupňami s protišmykovou
dlažbou, cez ktorú bude zabezpečený bezbariérový prístup pre osoby s obmedzenou
mobilitou do vestibulu VB. Rampu vybudovať po pravej strane jestvujúceho
schodišťa v tvare U s ochranným zábradlím: cca 4 m západným smerom súbežne s
budovou v projektovanom sklone, nasleduje lom kolmo na budovu vodorovne a 4 m
východným smerom súbežne s budovou v projektovanom sklone s napojením na
podestu jestvujúceho schodišťa,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
1.4.7. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Žilina:
1.4.7.1. Považská Bystrica:
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vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť
v priestoroch jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť. Vybudovať samostatné WC
v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy
elektroinštalácie, úprav zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym
vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu,
informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
priechody na nástupištia sú vybudované z panelov v kombinácii s drevenými
podvalmi, miestami len vysypané štrkodrvou, s medzerami a nerovnosťami.
Vybudovať celopryžový priechod o dĺžke 10,00 m k nástupišťu č. 2.

1.4.7.2. Žilina:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť v
priestoroch WC M, Ž pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch a dvoch buniek vo WC
M, Ž. V obidvoch prípadoch je potrebné vybúrať priečky a vybudovať samostatné
WC v rozsahu stavených úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy
elektroinštalácie, úprav zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym
vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 vymeniť 2 ks vstupných dverí, ktoré znemožňujú prístup imobilných cestujúcich do
vestibulu stanice za samozatváracie.
1.4.7.3. Čadca:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, dispozične riešiť v priestoroch
umyvárne pre mužov (dve miestnosti a chodba), ktoré sú v súčasnosti užívané ako
sklad,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 priechody na nástupištia č. 2 a 3 sú v súčasnosti vybudované z panelov a drevených
podvalov s nerovnosťami a medzerami. Pre bezpečný prístup cestujúcich so zníženou
pohyblivosťou vybudovať dva celopryžové priechody dĺžky 7,00 m a šírky 2,40 m k
nástupištia č. 2 a 3.
1.4.7.4. Kraľovany:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť
komplexným prebudovaním priestorov WC Ž. Vybudovať samostatné WC v rozsahu
stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, uprav
zdravotno-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami,
so zabezpečením bezbariérového prístupu,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 priechody na nástupištia sú vybudované panelové v kombinácii s drevenými podvalmi
a miestami len vysypané štrkodrvou so značnými medzerami a nerovnosťami. Upraviť
prístup od vestibulu rampou na spevnenú plochu pod prístreškom až k manipulačnej
koľaji č. 5, ďalej zriadiť celopryžový priechod cez koľaje č. 5 a 3 v dĺžke 11,00 m
na nástupište pri koľaji č. 1. Na oravské nástupište je potrebné zriadiť celopryžový
priechod od koľaje č. 2 v dĺžke 17,00 m.
1.4.7.5. Ružomberok:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť
v priestoroch WC M pre cestujúcu verejnosť zrušením 2-3 ks pisoár. Vybudovať
samostatné WC v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby),
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úpravy elektroinštalácie, zdravo-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym
vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového prístupu (4 schodiskové
stupne z nástupišťa č.1). Nutná prekládka jestvujúceho ohrievača TÚV,
informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
súčasné priechody na nástupištia sú panelové o dĺžke 18,00 m, s medzerami
a nerovnosťami. Rozsah prác predpokladá panely rozobrať, vyrovnať podklad
a opätovne ich uložiť do roviny s drobnými úpravami za min. použitia nových
materiálov.
Poznámka: výpravná budova bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok v roku
2010/PÚ SR.

1.4.7.6. Liptovský Mikuláš:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou je možné dispozične riešiť
v priestoroch predsiene WC pre cestujúcu verejnosť. Vybudovať samostatné WC
v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy
elektroinštalácie, úprav zdravo-technických rozvodov, s kompletným sanitárnym
vybavením a doplnkami, so zabezpečením samostatného bezbariérového prístupu
z vestibulu,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 priechody na nástupištia sú vybudované panelové o dĺžke 8,00 m s medzerami
a nerovnosťami. Rozobrať priechod s vyrovnaním podkladovej vrstvy a opätovne
uložiť panely do roviny s drobnými vysprávkami za minimálneho použitia nových
materiálov.
1.4.8. Realizácia stavebných úprav v zmysle DSPRS v rámci ŽST OR Košice:
1.4.8.1. Štrba:
 realizácia schodiskovej zdvižnej plošiny pre osoby s obmedzenou mobilitou na
schodisku vedúcom z vestibulu VB do prestupovej haly ozubnicovej železnice.
Montáž schodiskovej zdvižnej plošiny je potrebné realizovať z dôvodu, že súčasný
prístup k prestupovej hale pre osoby s obmedzenou mobilitou je iba po dlhom
a relatívne strmom chodníku s nerovným povrchom, po ktorom je v zimnom období
a pri nepriaznivom počasí prístup značne sťažený. Z vestibulu do prestupovej haly
vedú aj pohyblivé schody, ktoré sú však už dlhodobo mimo prevádzky z dôvodu
nedostupnosti náhradných dielov na ich opravu. Montážou schodiskovej zdvižnej
plošiny by už osoby s obmedzenou mobilitou neboli vystavené nepriazni počasia a aj
prístup do prestupovej haly alebo odchod z nej by bol pohodlnejší a bezbariérový.
Riešiť spôsob osadenia a kotvenia schodiskovej zdvižnej plošiny k jestvujúcemu
zábradliu, ako aj úpravu elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej
skrini),
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
1.4.8.2. Kysak:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. WC
je potrebné vybudovať v jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch
mužských kabínok do jednej. Úprava si vyžiada vybúranie priečky, montáž novej
dlažby a obkladov stien, osadenie dverí so zárubňou, úprava rozvodov vody,
kanalizácie, montáž zdravotechniky a úpravu elektroinštalácie. Vstup do WC bude
z krytého perónu cez novú rampu, ktorá bude mať protišmykovú povrchovú úpravu
a ochranné zábradlie,
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informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.

1.4.8.3. Prešov:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. WC
je potrebné vybudovať v jestvujúcich verejných WC ženy. Úprava si vyžiada nový
obklad stien, osadenie nových dverí, búranie priečky, úpravu elektroinštalácie, úpravu
a montáž zdravotechniky,
 osadenie schodiskovej zdvižnej plošiny na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou
z podchodu 1. nadzemného podlažia na kryté 1. nástupište ŽST Prešov. Schodiskovú
zdvižnú plošinu je potrebné vybudovať na schodisku s kotvením o jestvujúce
zábradlie s príslušnými úpravami elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy
v rozvodnej skrini),
 osadenie schodiskovej zdvižnej plošiny na prepravu osôb s obmedzenou mobilitou
z vestibulu 1. nadzemného podlažia k verejným WC nachádzajúcich sa na 2.
nadzemnom podlaží. Schodiskovú zdvižnú plošinu je potrebné namontovať na
schodisku s kotvením o jestvujúce zábradlie s príslušnými úpravami elektroinštalácie
(prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini),
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
1.4.8.4. Michalovce:
 oprava úrovňových priechodov cez 3 koľaje k jednotlivým nástupištiam. Priechody je
potrebné zdemontovať, upraviť podklad a vykonať opätovnú montáž s minimalizáciou
škár medzi panelmi a koľajnicami,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou.
1.4.8.5. Čierna nad Tisou:
 vybudovanie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou s bezbariérovým vstupom. Ako
možné miesto pre budúce WC sa využije priestor medzi mužskou a ženskou časťou
verejných WC, ktorá pôvodne slúžila pre prevádzkovateľa verejných WC na
vyberanie poplatkov za ich používanie. V súčasnosti už svojmu účelu neslúži. Tento
priestor však má šírku menšiu ako 1,50 m a preto je potrebné ho rozšíriť smerom do
vestibulu o 0,30 m vybúraním jestvujúcej priečky a vymurovaním novej priečky
s dverami. Vonkajšia strana priečky bude tak lícovať so železobetónovým prekladom
nad touto priečkou.
Nakoľko bočné strany tejto miestnosti tvoria iba drevené
priečky, je potrebné ich odstrániť a oddeliť od mužskej aj ženskej časti murovanou
priečkou. V nových priečkach vybudovať rozvody teplej a studenej vody a odpad od
umývadla. Vnútorný priestor WC pre osoby s obmedzenou mobilitou obložiť
keramickým obkladom a na podlahu sa položiť novú dlažbu iba v mieste, kde bude
vybúraná podlaha pre kanalizáciu,
 úprava elektroinštalácie. Novozriadený vstup do WC pre osoby so zníženou
pohyblivosťou bude priamo z vestibulu VB ŽST Čierna nad Tisou,
 informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou
mobilitou,
 vybudovanie rampy, ktorá má slúžiť na prekonávanie výškového rozdielu medzi
úrovňou upraveného terénu prednádražia a podlahou vestibulu invalidným vozíkom.
Rampu zrealizovať betónovú s protišmykovou povrchovou úpravou a ochranným
zábradlím.
1.4.9. Vyhotovenie DSRS. Obsah a rozsah DSRS musí zodpovedať prílohe č.7 „Sadzobníka pre
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2013.
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1.4.10. Zabezpečenie suchého WC v čase realizácie stavebných úprav WC v jednotlivých ŽST.
1.4.11. Záručný servis UTZ v ŽST, kde budú zabudované šikmé schodiskové plošiny
a rekonštruované výťahy.
1.4.12. Výroba a osadenie 1 informačnej tabule počas realizácie stavebných úprav a 1 pamätnej
tabule po ukončení stavebných úprav v každom mieste realizácie stavebných úprav.
1.5. Navrhované technické riešenie – musí vyhovovať všeobecne platným požiadavkám, predpisom,
vyhláškam a technickým normám platných v SR. PD na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v
súlade s TSI PRM (Rozhodnutie Komisie č.2008/164/ES), časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.
1.6. Pre účely stavebných úprav Objednávateľ požaduje vykonať stavebné úpravy pre zdvíhacie
plošiny s nasledovnou špecifikáciou:
− Zdvíhacia plošina pre imobilných cestujúcich
− Model LP11 – 1,4 metra zdvih
− Nosnosť 300 kg, rýchlosť zdvíhania max. 25-37 mm/s
− Nastaviteľná šírka hornej rampy 630-800 mm
− Rozmer podlahy plošiny 856 x 1407 mm
− Povrch podlahy plošiny protišmykový
− Ovládanie plošiny nútené, elektrické
− Núdzové zastavenie elektronické
− Núdzové spúšťanie mechanické
− Bariéry po stranách plošiny do výšky 1202 mm
− Sklon rampy 11,5°
− Fixovanie koliesok plošiny mechanické
− Hmotnosť plošiny 190 kg
− Materiál – hliník, oceľ
− Akumulátory – plynotesné, bezúdržbové 2 x 12 V/ 7,2 Ah
− Nabíjačka batérií (je súčasťou dodávky), primárne napätie 230/115 V, sekundárne 24 V
− Krytie: komponenty IP 65, ovládací panel IP 67
1.7. Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu ZoD boli rešpektované:
 Právne predpisy EÚ a SR.
 Technické špecifikácie interoperability.
 Vyhlášky UIC.
 Slovenské technické normy (STN resp. STN EN).
 Technické normy železníc.
 Predpisy ŽSR.
 Investičné zadania, výkresy a fotodokumentácia (Príloha č.7 súťažných podkladov).
 Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR.
 VTPKS
1.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet ZoD vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
1.9. Objednávateľ sa zaväzuje predmet tejto ZoD prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu
v zmysle článku 3 tejto ZoD.
Článok 2
Čas plnenia ZoD
2.1. Na predmet tejto ZoD uvedený v článku 1 tejto ZoD dohodli zmluvné strany nasledovné termíny:
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Por.
číslo

Názov ŽST

Dodanie schválenej
DSPRS

Ukončenie
stavebných úprav
vrátane
preberacieho
konania

1

Kúty

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

2

Bratislava hl.st

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

3

Štúrovo

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

4

Leopoldov

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

5

Nitra

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

6

Šurany

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

7

Banská Bystrica

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

8

Zvolen

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

9

Považská Bystrica

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

10

Žilina

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

11

Čadca

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

12

Kraľovany

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

13

Ružomberok

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

14

Liptovský Mikuláš

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

15

Štrba

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

16

Kysak

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

17

Prešov

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

18

Michalovce

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

19

Čierna nad Tisou

(doplní Zhotoviteľ)*

(doplní Zhotoviteľ)*

* (Dodanie schválenej DSPRS najneskôr do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD.
Ukončenie stavebných úprav vrátane preberacieho konania a dodanie schválenej DSRS najneskôr do
31.08.2015.)

Článok 3
Zmluvná cena
3.1.

Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov.

3.2.

Cena je uvedená v členení ako cena maximálna okrem správnych a iných poplatkov
a informačných tabúľ:
3.2.1.

Cena bez DPH...................................................................... (doplní Zhotoviteľ)

3.2.2.

Sadzba DPH 20%

3.2.3.

DPH...................................................................................... (doplní Zhotoviteľ)

3.2.4.

Cena spolu s DPH................................................................. (doplní Zhotoviteľ)

3.2.5.

Cena správnych a iných poplatkov ................................................. 400,00 EUR
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3.2.6.

Cena celkom bez DPH........................................................ (doplní Zhotoviteľ)

3.2.7.

Cena celkom vrátane DPH.................................................... (doplní Zhotoviteľ)

3.3. Cena celkom je stanovená na základe Oceneného výkazu položiek, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto ZoD ako Príloha č.1 k tejto ZoD. Cena správnych a iných poplatkov je cenou
predbežnou. Konečná výška správnych a iných poplatkov bude spresnená podľa skutočne
preukázaných nákladov. Konečná cena informačných tabúľ bude spresnená podľa skutočného
počtu informačných tabúľ po potvrdení stavebným dozorom. Zmena ceny v prípade zvýšenia ceny
správnych a iných poplatkov bude následne predmetom dodatku k ZoD.
3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť v súlade s článkom 11 bod 11.11. tejto ZoD, resp. v súlade
s článkom 11 bod 11.11. a bod 11.13. tejto ZoD:
3.4.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
3.4.2. v prípade zúženia predmetu ZoD zo strany Objednávateľa, ak toto zúženie v čase
zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať,
3.4.3. v prípade rozšírenia predmetu ZoD zo strany Objednávateľa, ak toto rozšírenie v čase
zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať,
3.4.4. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu ZoD, resp. činnosti uvedených
v Ocenenom výkaze položiek zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako
nepotrebné,
3.4.5. v dôsledku spresnenia skutočne preukázaných nákladov na správne a iné poplatky,
3.4.6. v dôsledku spresnenia skutočného počtu informačných tabúľ po potvrdení stavebným
dozorom.
3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
Článok 4
Platobné podmienky a fakturácia
4.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok.
4.2. Financovanie predmetu tejto ZoD:
4.2.1. Predmet zákazky by mal byť financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové obdobie
2007–2013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007 – 2013, Prioritná
os č.1 – Železničná infraštruktúra.
4.2.2. DPH bude hradená z vlastných zdrojov Objednávateľa. DPH bude vypočítaná v zmysle
zákona č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru:
4.3.1. dňom dodania a schválenia DSPRS vo výške 100% z dohodnutej ceny za DSPRS za každú
ŽST samostatne,
4.3.2. dňom dodania DSRS a vydania preberacieho protokolu vo výške 100% z dohodnutej ceny za
Stavebné úpravy za každú ŽST samostatne,
4.3.3. dňom výroby a osadenia informačnej tabule po potvrdení stavebným dozorom vo výške
100% z dohodnutej ceny za Výrobu a osadenie informačnej tabule za každú ŽST
samostatne. Forma a obsah informačnej tabule musí byť odsúhlasená Objednávateľom.
V prípade, ak Zhotoviteľ použije po ukončení realizácie stavebných úprav v jednej ŽST tú
istú informačnú tabuľu v inej ŽST, právo vystaviť čiastkovú faktúru za opakovane použitú
informačnú tabuľu mu nevznikne,
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4.3.4. dňom výroby a osadenia pamätnej tabule po potvrdení stavebným dozorom vo výške 100%
z dohodnutej ceny za Výrobu a osadenie pamätnej tabule za každú ŽST samostatne. Forma
a obsah pamätnej tabule musí byť odsúhlasená Objednávateľom,
4.3.5. na refakturáciu finančnej čiastky za správne a iné poplatky, týkajúcich sa predmetu tejto
ZoD podľa skutočne dokladovaných nákladov potvrdených Objednávateľom.
4.4. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác.
Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla
Objednávateľa.
4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá lehota splatnosti podľa tejto ZoD (60 kalendárnych dní)
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre
Zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha
predmetu plnenia záväzku.
4.6. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona Obchodného
zákonníka a budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť
rovnopis s originálnymi podpismi. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje
vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný
predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu
predloženia novej faktúry. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia tejto ZoD zmeniť, vynechať
alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry.
4.7. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať:
 názov,
 predmet úhrady,
 IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 číslo ZoD,
 vecne vykonané služby alebo stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 fakturovanú čiastku,
 čiastku k úhrade bez DPH,
 čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),
 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),
 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v článku 4 tejto ZoD).
Penalizačná faktúra musí obsahovať:
 predmet penalizácie,
 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí
obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.
4.8. V prípade zistenia vád a nedorobkov má Objednávateľ právo zadržať finančné prostriedky z
predloženej faktúry v čiastke do výšky 10 % z ceny predloženej faktúry, a to až do
doby odstránenia vád a nedorobkov. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí zodpovedný
pracovník Objednávateľa do 10 dní odo dňa predloženia faktúry Objednávateľovi. Zodpovedný
pracovník Objednávateľa písomne oznámi Zhotoviteľovi dôvod, požadovanú nápravu a zadržanú
čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú čiastku sa nevzťahuje splatnosť uvedená na faktúre,
z ktorej bola zadržaná. Splatnosť zadržanej čiastky je 60 kalendárnych dní odo dňa písomného
potvrdenia o vykonaní požadovanej nápravy zodpovedným pracovníkom Objednávateľa
Zhotoviteľovi.
4.9. V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne
vykonaných prác do dňa ich zastavenia a zdokladovania zo strany Zhotoviteľa.
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4.10. Peňažný záväzok sa na účely tejto ZoD považuje splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma
odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech bankového účtu oprávnenej
zmluvnej strany.
4.11. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie
registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ
uhradí Zhotoviteľovi fakturovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH
uvedenú na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe
preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok 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.
Článok 5
Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky
5.1. Podpisom tejto ZoD Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že vypracuje a predloží PD, ktorá bude
vypracovaná osobami majúcimi oprávnenia na vypracovanie PD v zmysle platnej legislatívy,
platných predpisov a bude v súlade s predpismi EÚ. Zhotoviteľ musí mať oprávnenie pre
projektovanie na dráhach.
5.2. Zhotoviteľ dodá požadovaný stupeň dokumentácie vrátane prerokovania rozpracovanej
dokumentácie, ako aj v závere projektových prác s dotknutými orgánmi štátnej správy a
zložkami Objednávateľa vo formáte xls.:


DSPRS – 6x v textovej forme a 1x v elektronickej, formát PDF,



DSRS – 2x v textovej forme a 1x v elektronickej, formát PDF.

Súpravy potrebné pre svoju IČ si Zhotoviteľ zabezpečí sám.
5.3. Zhotoviteľ za zaväzuje vypracovať PD podľa zásad EÚ, zmysle platnej legislatívy
v Slovenskej republike, technických predpisov, platných slovenských technických noriem
(STN, STN EN, STN ISO, atď.), technických noriem železníc (TNŽ) a VTPKS, vyhlášok
UIC, rezortných predpisov (MDVRR SR) a predpisov platných pre ŽSR. Zhotoviteľ
vypracuje PD aj v zmysle zákona 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 (napr. § 4, §
13, § 18), s dôrazom na vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných
ohrození a návrh ochranných opatrení proti nim nielen počas realizácie stavby, ale aj v čase
používania, kontroly a údržby stavby, zákona 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, ako i ďalšie vydané nariadenia vlády, 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, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších
predpisov, vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, v zmysle vyhlášky MDPT SR č.
205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach, bezpečnostné predpisy a technické
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normy na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platné v čase
prípravy predmetnej stavby, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov.
5.4. V PD budú rešpektované závery vyplývajúce z výrobných porád a vyjadrení dotknutých
orgánov.
5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
5.5.1. V priebehu projekčných prác predložiť Objednávateľovi, minimálne však jedenkrát
za 30 dní správu o aktuálnom stave projekčných prác.
5.5.2. V priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne
však jedenkrát za 30 dní. Pracovné porady sa uskutočňujú v sídle Zhotoviteľa,
prípadne po vzájomnej dohode s Objednávateľom u Objednávateľa. Záznam
z pracovných porád vyhotoví Zhotoviteľ. Účastníkmi pracovných porád budú najmä
Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia Objednávateľa
s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia.
5.5.3. Prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami
s dostatočným predstihom.
5.5.4. Počas vypracovávania PD bude priebežne prerokovaná s kompetentnými odbornými
zložkami ŽSR a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných zložiek k PD
a záverečnom prerokovaní bude predložená na odborné posúdenie a schválenie
v zmysle interných predpisov ŽSR a MDVRR SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať
pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného posudku
a schvaľovacieho rozhodnutia PD.
5.5.5. Predložiť Objednávateľovi do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD
finančný plán v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia tejto ZoD
a predkladať Objednávateľovi každý štvrťrok aktualizovaný finančný plán v termíne
k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Finančný plán musí byť predložený
v papierovej aj elektronickej podobe a musí zahŕňať všetky čiastky za predmet ZoD
v členení podľa jednotlivých položiek Oceneného výkazu položiek splatné v súlade
s touto ZoD podľa platobných podmienok stanovených v článku 4 tejto ZoD.
5.6. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu PD všetkých subdodávateľov
projektových prác a stavebných úprav Zhotoviteľa. Pre plnenie predmetu tejto ZoD uzavrie
s nimi Zhotoviteľ zmluvu tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho dodávatelia
jednotlivých profesií. Zhotoviteľ smie pre práce použiť len takých subdodávateľov, ktorí
majú preukázateľné skúsenosti s porovnateľnými projektmi a v minulosti už také odborne,
vecne, kvalitne, v stanovených termínoch a pri dodržaní pôvodne kalkulovaných nákladov
stavby projektovali a vykonávali inžiniersku činnosť.
V prípade, že subdodávateľ Zhotoviteľa stratí v čase realizácie predmetu tejto ZoD schopnosť
vykonávať činnosť, na ktorú s nim uzatvoril Zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30
dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil údaje, že subdodávateľ už opätovne
spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby
opätovne nespĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, Zhotoviteľ predloží
Objednávateľovi nového subdodávateľa spôsobom podľa článku 5 bodu 5.7.1. tejto ZoD.
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5.7. Počas plnenia tejto ZoD môže dôjsť k zmene subdodávateľa napr. v dôsledku jeho zániku,
odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia tejto ZoD,
a pod..
5.7.1. Ak počas plnenia tejto ZoD dôjde k zmene subdodávateľa, Zhotoviteľ je povinný
predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných
dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Uvedené platí aj v prípade
rozšírenia počtu subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo
alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky,
ktorým sa subdodávateľ podieľa na predmete plnenia tejto ZoD, predmet subdodávok.
Zhotoviteľ spolu s týmto aktuálnym zoznamom predloží aj kópiu zmluvy so
subdodávateľom, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, pričom
začierni ustanovenia týkajúce sa zmluvnej ceny. Zároveň predloží čestné vyhlásenie,
že subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá
zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie zmluvy.
5.7.2. Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode 5.7.1.
Objednávateľ v zmysle § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní si vyžiada od
Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname
podnikateľov. V prípade potvrdenia úradu, že tieto údaje nie sú zapísané v zozname
podnikateľov, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby
mu predložil úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky.
5.8. Ak bude Objednávateľ trvať na riešeniach a postupoch, ktoré bude Zhotoviteľ považovať za
chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore so všeobecne záväznými predpismi či
platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v prípade, ak bolo také
rozhodnutie písomne potvrdené Objednávateľom a to s výslovným zamietnutím stanoviska
Zhotoviteľa, ktoré je Objednávateľ povinný potvrdiť aj so zamietnutím v primeranej lehote.
5.9. Odovzdanie a prevzatie:
5.9.1. Predmet plnenia tejto ZoD je splnený riadnym dodaním PD alebo prác na stavebných
úpravách a okamihom podpísania preberacieho protokolu a uskutočnením všetkých
dohodnutých zmluvných služieb a prác Objednávateľovi.
5.9.2. Za čiastočné plnenie predmetu ZoD sa pokladá dodanie DSPRS, jej prerokovanie,
odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej prerokovanie rozpracovanej
dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a ŽSR, vrátane zapracovania
pripomienok z týchto prerokovaní a zapracovania pripomienok zo záverečného a
konferenčného prerokovania dokumentácie a vydanie schvaľovacieho rozhodnutia.
5.9.3. Za čiastočné plnenie predmetu ZoD sa pokladá vykonanie stavebných úprav po
odovzdaní a prevzatí stavebných úprav a vyhotovení DSRS v jednotlivých ŽST.
5.9.4. Prevzatie predmetu ZoD alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do
ich odstránenia.
5.10. Odsúhlasenie PD a/alebo technického riešenia Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa
zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a prevádzkyschopné vypracovanie PD, za
jej úplnosť a za súlad so všetkými platnými právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi,
platnými technickými normami.
5.11. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi písomne do 14 dní odo dňa:
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5.11.1. nadobudnutia účinnosti tejto ZoD mená, adresy a telefónne čísla hlavného inžiniera
projektu, projektantov jednotlivých profesií a subdodávateľov pre jednotlivé profesie
svojej činnosti,
5.11.2. nadobudnutia účinnosti tejto ZoD meno, adresu a telefónne číslo zástupcu
Zhotoviteľa, ktorý je zodpovedný za celý predmet ZoD,
5.11.3. schválenia DSPRS mená, adresy a telefónne čísla stavbyvedúcich.
5.12. O čiastkových výsledkoch plnenia informuje Zhotoviteľ Objednávateľa priebežne, najmä o
odchýlkach voči Harmonogramu inžiniersko-projektových činností a stavebných úprav a
navrhuje Objednávateľovi riešenie.
5.13. DSPRS, stavebné úpravy a DSRS sa budú považovať za odovzdané po podpísaní
preberacieho protokolu zástupcom Objednávateľa resp. správcom zariadenia.
5.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v oblasti informovania a publicity zabezpečí výrobu a osadenie 1
informačnej tabule počas realizácie stavebných úprav a 1 pamätnej tabule po ukončení
stavebných úprav v každom mieste realizácie stavebných úprav. Opatrenia pre informovanie
a publicitu o finančnej pomoci EÚ budú realizované v súlade s Nariadením Rady (ES)
č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č.1260/1999 a Nariadením Komisie (ES) č.1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie
pravidlá nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja. Informačná tabuľa vo formáte A0 bude vyhotovená z materiálu
a technológiou, ktorá zaručí požadované vlastnosti a čitateľnosť počas realizácie stavebných
úprav, v zmysle hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných zdrojov sa predpokladá,
že túto Zhotoviteľ použije opakovane vo viacerých ŽST, pokiaľ stavebné práce nebudú
vykonávané vo všetkých ŽST naraz. Pamätná tabuľa vo formáte A3 bude vyhotovená
z materiálu, ktorý zaručí jej dlhodobú čitateľnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom
(napr. plast, smaltovaný kov, kameň a pod.). Forma a obsah informačnej a pamätnej tabule
bude vychádzať z vyššie uvedených nariadení a musia byť schválené Objednávateľom.
Bližšie informácie sú dostupné v Manuáli pre informovanie a publicitu a Dizajn manuáli pre
Operačný program Doprava 2007 – 2013. Na pamätnej tabuli bude uvedený Zhotoviteľ aj
dodávateľ „Zdvíhacích plošín pre osoby s obmedzenou mobilitou“ v zmysle ZoD č.2013-491
zverejnenej v CRZ 25.07.2013.
5.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na
verejnosť budú obsahovať informácie podľa Prílohy č. 2 k tejto ZoD.
5.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch podľa
článku 1 tejto ZoD informácie podľa Prílohy č. 2 k tejto ZoD.
5.17. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie tejto ZoD zmeniť obsah a formu informácií
požadovaných podľa článku 5 bodu 5.15. a 5.16. tejto ZoD.
Článok 6
Zodpovednosť za vady a záruky
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné úpravy sú vykonané v súlade s ustanoveniami tejto
ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že budú
spôsobilé k zmluvnému účelu a že budú mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto ZoD.
6.2. Záručná doba na dodaný predmet tejto ZoD je 5 rokov od ukončenia realizácie stavebných
úprav. Uvedená záručná doba začne plynúť pre každú ŽST zvlášť po ukončení, stavebných
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úprav, dodaní DSRS v jednotlivých ŽST a vydaním
a prevzatí diela pre jednotlivé ŽST.

Protokolov (Zápisov) o odovzdaní

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania PD a počas realizácie stavebných úprav
zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto
Objednávateľa upozorniť, avšak je povinný skutkový stav rešpektovať. Ak Zhotoviteľ nezistí
nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým Objednávateľovi
škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov.
6.4. Ak Objednávateľ prevezme vadný predmet ZoD, má právo na
odstránenie vady.

dodatočné bezplatné

6.5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady predmetu
ZoD odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady
až do rozhodnutia o reklamácii Zhotoviteľ.
Článok 7
Zmluvné pokuty
7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 2, bod 2.1 tejto ZoD je
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej
ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za každý deň omeškania z dohodnutej ceny tej
časti predmetu ZoD, ktorá je v omeškaní.
7.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky
z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
7.3. Nároky Zhotoviteľa na úroky z omeškania podľa predchádzajúceho bodu 7.2. nevzniknú,
pokiaľ Objednávateľ (nie z vlastného zavinenia) neobdržal na svoj účet finančné
prostriedky Európskej únie a/alebo štátneho rozpočtu určené na úhradu faktúr Zhotoviteľovi
podľa článku 4 tejto ZoD. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v takom prípade nebude od
Objednávateľa požadovať alebo vymáhať úroky z omeškania, ani požadovať, vymáhať, či
uplatňovať iné nároky vyplývajúce, vychádzajúce, či opierajúce sa o omeškanie.
7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi
nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa a to pod
sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20% z hodnoty postúpenej pohľadávky.
7.5. V prípade dodania predmetu tejto ZoD s vadami, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny tej časti plnenia, ktorá obsahuje vadu. Túto
pokutu však Zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie od Objednávateľa.
7.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto ZoD hradí povinná strana nezávisle
od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú
možno vymáhať samostatne.
7.7. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.7. tejto ZoD
týkajúceho sa predloženia údajov, že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za každý deň
omeškania.
7.8. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.7.1. tejto ZoD
týkajúceho sa predloženia aktuálneho zoznamu subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so
subdodávateľom a s čestným vyhlásením Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3
bodu 3.2. tejto ZoD za každý deň omeškania.
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7.9. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.7.2. tejto ZoD
týkajúceho sa predloženia úradne overených kópií originálov dokladov uvedených v § 26 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za každý
deň omeškania.
Článok 8
Riešenie sporov
8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto ZoD majú nasledujúcu
prioritu:
8.1.1. ZoD,
8.1.2. súťažné podklady,
8.1.3. ponuka (vrátane ceny),
8.1.4. IZ,
8.1.5. Výkresy a fotodokumentácia.
8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo
zmluvných strán o rozhodnutie súd.
8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD.
8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.
Článok 9
Ostatné práva a povinnosti
9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať
terminológiu používanú na ŽSR. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v
slovenskom jazyku.
9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály
týkajúce sa predmetu ZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto ZoD.
9.3. Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete tejto ZoD.
Výnimku z týchto záväzkov tvorí len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná
technická dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe
tejto ZoD.
9.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je
predmetom ZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.
9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom
zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie
a odovzdanie predmetu ZoD.
9.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení) a EÚ a tejto ZoD.
9.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle tejto ZoD.
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9.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít tejto
ZoD, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať
sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
9.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa
kedykoľvek odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD až do 31.08.2020. Uvedená doba sa
predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje
kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly.
9.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:
9.11.1. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to
súvisí s predmetom kontroly/auditu,
9.11.2. požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú
dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, alebo iné doklady potrebné pre
výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s touto ZoD v zmysle požiadaviek
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
9.11.3. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
9.11.4. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.
9.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ.
9.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD písomne
oznámiť Objednávateľovi počet zamestnancov, vrátane pracovného zaradenia/špecializácie,
konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude potrebné zamestnať týchto
zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi z tejto ZoD.
Objednávateľ najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD tieto
informácie písomne postúpi na MDVRR SR. MDVRR SR na základe týchto informácií
v spolupráci s MPSVR SR oznámi Objednávateľovi meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí
zaškolenie potrebných zamestnancov. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi túto
informáciu a Zhotoviteľ môže v prípade potreby zamestnať takto zaškolených zamestnancov.
V prípade, že Zhotoviteľ má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom splnenia
zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi, písomne oznámi túto skutočnosť
Objednávateľovi, ktorý následne túto informáciu postúpi MDVRR SR.
9.14. Zhotoviteľ musí do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD predložiť nasledujúce
doklady:
9.14.1. Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení
profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti minimálne vo
výške zmluvnej ceny bez DPH. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je
platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti tejto
ZoD. Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne
osvedčený a preložený do slovenského jazyka. V prípade skupiny úspešný uchádzač
predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. Zahraničný úspešný uchádzač vykoná
prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy.
9.14.2. Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov, oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo
výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, ktoré budú zodpovedať za poskytnutie
služby, aj s menovitým zoznamom osôb s osvedčením pre:
 komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické
a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie
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komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou
architektonických služieb),
konštrukcie pozemných stavieb (I1),
konštrukcie inžinierskych stavieb (I2),
osvedčenie na stavbyvedúceho o odbornej spôsobilosti pre výkon stavbyvedúceho
v zmysle §5, odsek 1 písm. b), bod 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov),
osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika s platnou aktualizačnou
odbornou prípravou v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
pred začatím stavebnej činnosti v obvode ŽSR:
 osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa Z3 Odborná
spôsobilosť na ŽSR,
 osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa Bz1 Bezpečnosť zamestnancov
v podmienkach ŽSR.

9.14.3. Oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 17 a § 18 zákona NR SR
č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom
a technickom poriadku dráh a § 20 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených
technických zariadeniach, udelené bezpečnostným orgánom.
9.14.4. Doklad na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle § 19 až § 25 vyhlášky
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú podmienky na
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení
neskorších predpisov, aj s menovitým zoznamom osôb.
9.14.5. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území
Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň (uvedené sa týka iba Zhotoviteľa, ktorý
nemá sídlo v Slovenskej republike, ak je Zhotoviteľom združenie, platí pre vedúceho
člena združenia).
Článok 10
Odstúpenie od ZoD
10.1. Od tejto ZoD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto ZoD a § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
10.2. Odstúpenie od tejto ZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto ZoD v nasledujúcich prípadoch:
10.3.1. Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu
dohodnutého v tejto ZoD a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie
určená Objednávateľom,
10.3.2. v prípade zverejnenia Zhotoviteľa 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,
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10.3.3. ak Zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ už spĺňa § 26 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní požadované v článku 5 bod 5.6. tejto ZoD do 30 dní odo
dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.6. tejto ZoD,
10.3.4. ak Zhotoviteľ nepredloží aktuálny zoznam subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy
so subdodávateľom a s čestným vyhlásením Zhotoviteľa požadovaný v článku 5
bod 5.7.1. tejto ZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku
5 bod 5.7.1. tejto ZoD.
10.3.5. ak Zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v §
26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní požadované v článku 5 bod 5.7.2. tejto
ZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.7.2.
tejto ZoD.
10.4. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a
svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto ZoD najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s
náhradným Zhotoviteľom.
10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZoD aj v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné
povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ však musí písomne
vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov
vyplývajúcich z tejto ZoD a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom
termíne od tejto ZoD odstúpi.
10.6. Odstúpenie od tejto ZoD v prípadoch uvedených v bode 10.3. a 10.5. nadobúda účinnosť
dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
10.7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia o tejto ZoD sa vyúčtujú podľa zmluvných
cien v preukázateľnom rozsahu.
10.8. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto ZoD ktoroukoľvek zmluvnou
stranou, Zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto ZoD fakturovať
Objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných
nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená
dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní,
cena bude určená súdnym znalcom.
10.9. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto ZoD, zostávajú každej dotknutej strane zachované
práva na náhradu škody.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku a musia
rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR.
11.2. Pokiaľ v tejto ZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
11.3. Zmeny a doplnky tejto ZoD je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
11.4. K návrhom dodatkov k tejto ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do
30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
11.5. Táto ZoD je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach (prípadne viac doplní Zhotoviteľ), z
ktorých šesť rovnopisov obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy (prípadne viac doplní
Zhotoviteľ) Zhotoviteľ.
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11.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto ZoD neplatnými, alebo právne
neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa
podľa možnosti nahradia novým ustanovením.
11.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe, požadovať
aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.
11.8. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto ZoD prejdú na prípadných právnych nástupcov,
s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu.
11.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto ZoD svojim podpisom. Súčasne
vyhlasujú, že si túto ZoD prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne
nevýhodných podmienok.
11.10. Zmluvné strany pri uzatváraní dodatkov k tejto ZoD budú dodržiavať ustanovenia § 10a
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci C454/06, resp. iné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora pre uzatváranie dodatkov
k zmluvám a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o
koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na
dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú.v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114) v znení
neskorších predpisov.
11.11. Dodatok k tejto ZoD nesmie byť takého charakteru, že by sa:
11.11.1. podstatným spôsobom menil pôvodný predmet zákazky,
11.11.2. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom
postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov,
alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
11.11.3. zvyšovala zmluvná cena alebo jej časť alebo menila ekonomická rovnováha tejto
ZoD v prospech úspešného uchádzača, ak zákon o verejnom obstarávaní
neustanovuje inak.
11.12. Podstatné zmeny tejto ZoD v súvislosti s uvedením v článku 11 bod 11.11. sú také zmeny,
ktoré majú znaky podstatne odlišné od pôvodnej ZoD a ktoré zadávajú podmienky, ktoré ak
by figurovali v pôvodnom postupe verejného obstarávania, umožnili by pripustiť iných
uchádzačov.
11.13. Dodatok k tejto ZoD, ktorý by zvyšoval zmluvnú cenu alebo jej časť, je možné uzatvoriť len
za podmienky podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvná strana tejto ZoD
je oprávnená podať návrh Rade úradu (ďalej len „rada“) , t.j. predložiť takýto návrh dodatku
k ZoD, a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní došlo. Pred podaním takéhoto návrhu rade sa druhá zmluvná strana vyjadrí k
návrhu dodatku k ZoD v termíne uvedenom v článku 11 bod 11.4. tejto ZoD.
Ak rada určí, že po uzatvorení tejto ZoD nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na
cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti
predpokladať pri uzatváraní tejto ZoD a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo
požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je Objednávateľ
oprávnený uzatvoriť dodatok k tejto ZoD, ktorý by zvyšoval zmluvnú cenu, a to najskôr ku
dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
11.14. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu tejto ZoD vrátane
dodatkov, s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17
Obchodného zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že
zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby
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označili ustanovenia tejto ZoD vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené
obchodným tajomstvom.
Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií,
ktoré sú uvedené v § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
slobode informácií“). Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií
alebo tejto ZoD vrátane jej dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie
informácií, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne
dohodnutej lehote.
V zmysle § 10 ods. 2 zákona o slobode informácií porušením alebo ohrozením obchodného
tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie:
a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,
životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,
b) o znečisťovaní životného prostredia,
c) ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo
nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce,
d) o štátnej pomoci a informácie podľa § 3 ods. 2 o slobode informácií.
Takisto zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že porušením alebo ohrozením
obchodného tajomstva v zmysle § 10 ods. 3 zákona o slobode informácií nie je ani
zverejnenie tejto ZoD podľa § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií.
11.15. Po nadobudnutí účinnosti ZoD Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno stavebného
dozora.
11.16. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ
bezodkladne po zverejnení oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že táto ZoD bola zverejnená.
Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.
11.17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledujúce zmluvné prílohy:
Príloha č.1 (k ZoD) – Ocenený výkaz položiek
Príloha č.2 (k ZoD) – Publicita a informovanosť
Príloha č.3 (k ZoD) – Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných
úprav
Príloha č.4 (k ZoD) – Investičné zadania

V Bratislave dňa ..............

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

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

meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis
oprávnenej osoby (osôb) Zhotoviteľa
a pečiatka
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Príloha č.1 (k ZoD):

Ocenený výkaz položiek

Číslo
pol.

Položka

Názov ŽST

Merná
Počet
jednotka

Cena jednotková
bez DPH v EUR

Cena celkom bez
DPH v EUR

1

DSPRS

Kúty

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

2

DSPRS

Bratislava
hl.st.

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

3

DSPRS

Štúrovo

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

4

DSPRS

Leopoldov

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

5

DSPRS

Nitra

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

6

DSPRS

Šurany

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

7

DSPRS

Banská
Bystrica

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

8

DSPRS

Zvolen

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

9

DSPRS

Považská
Bystrica

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

10

DSPRS

Žilina

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

11

DSPRS

Čadca

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

12

DSPRS

Kraľovany

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

13

DSPRS

Ružomberok

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

14

DSPRS

Liptovský
Mikuláš

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

15

DSPRS

Štrba

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

16

DSPRS

Kysak

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

17

DSPRS

Prešov

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

18

DSPRS

Michalovce

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

19

DSPRS

Čierna nad
Tisou

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

A

Spolu DSPRS (medzisúčet)

20

Stavebné úpravy

Kúty

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)
(doplní Zhotoviteľ)

21

Stavebné úpravy

Bratislava
hl.st.

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

22

Stavebné úpravy

Štúrovo

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

23

Stavebné úpravy

Leopoldov

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

24

Stavebné úpravy

Nitra

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

25

Stavebné úpravy

Šurany

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)
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Číslo
pol.

Položka

Názov ŽST

Merná
Počet
jednotka

Cena jednotková
bez DPH v EUR

Cena celkom bez
DPH v EUR

26

Stavebné úpravy

Banská
Bystrica

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

27

Stavebné úpravy

Zvolen

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

28

Stavebné úpravy

Považská
Bystrica

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

29

Stavebné úpravy

Žilina

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

30

Stavebné úpravy

Čadca

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

31

Stavebné úpravy

Kraľovany

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

32

Stavebné úpravy

Ružomberok

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

33

Stavebné úpravy

Liptovský
Mikuláš

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

34

Stavebné úpravy

Štrba

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

35

Stavebné úpravy

Kysak

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

36

Stavebné úpravy

Prešov

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

37

Stavebné úpravy

Michalovce

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

38

Stavebné úpravy

Čierna nad
Tisou

komplet

1

(doplní Zhotoviteľ)

B

Spolu Stavebné úpravy (medzisúčet)

39
40

C

41

Výroba a osadenie
informačnej tabule
Výroba a osadenie
pamätnej tabule

(doplní Zhotoviteľ)
kus

19

(doplní Zhotoviteľ) (doplní Zhotoviteľ)

kus

19

(doplní Zhotoviteľ) (doplní Zhotoviteľ)

Spolu Všeobecné položky (medzisúčet)
Spolu

(doplní Zhotoviteľ)

(DSPRS, Stavebné
úpravy, Všeobecné
položky)

(doplní Zhotoviteľ)

Správne a iné
poplatky

CELKOM

Dátum ........

400,00
(doplní Zhotoviteľ)

Podpis ..................

Poznámka ....................
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Príloha č. 2 (k ZoD) – Publicita a informovanosť, (M 1:1)
Horizontálne prevedenie

KF – Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti
Vertikálne prevedenie

KF – Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti
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Príloha č.3 (k ZoD)
–

Harmonogram inžiniersko-projektových činností a stavebných úprav (doplní Zhotoviteľ)
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Príloha č.4 (k ZoD) – Investičné zadania:




















01 Kúty,
02 Bratislava hl. st.,
03 Leopoldov,
04 Nitra,
05 Šurany,
06 Štúrovo,
07 Banská Bystrica,
08 Zvolen,
09 Považská Bystrica,
10 Žilina,
11 Čadca,
12 Kraľovany,
13 Ružomberok,
14 Liptovský Mikuláš,
15 Štrba,
16 Kysak,
17 Prešov,
18 Michalovce,
19 Čierna nad Tisou.
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Kúty, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia
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Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Kúty, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Železničiarska 838, 908 01 Kúty
Okres: Senica
Kraj: Trnavský
Katastrálne územie: Kúty
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Trnava

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s vytvorením bezbariérového prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou
v nasledovnom rozsahu:


Vybudovanie dvoch šikmých plôch pod prístreškom výpravnej budovy smerom od koľajiska v
smere do vestibulu a v smere k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;



Rekonštrukcia jestvujúceho WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v rozsahu obnovy
obkladov, dlažieb, malieb, výmeny zariaďovacích predmetov a vybavenia doplnkami.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €

Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Bratislava hl. stanica, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia
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Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1. Stavba
Názov stavby: ŽST Bratislava hl., Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných
Miesto stavby: Námestie Franza Liszta 1, 810 04 Bratislava
Okres: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Katastrálne územie: Bratislava
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
1.2. Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
1.3. Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
1.4. Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
1.5. Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Bratislava

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s umiestnením a použitím ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny a vytvorením bezbariérového
prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:


Rekonštrukcie jestvujúceho WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v rozsahu nových
povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby), výmeny dverí (prístup eurokľúč), výmeny
sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia;



Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;



Zabezpečenie bezbariérových prístupových ciest vrátane posúdenia a rekonštrukcie 2 rámp ( vo
vestibule a pri pošte).

Zdvíhacie mobilné plošiny (2 ks) je možné bezpečne použiť len na nástupištiach č. 1 a 6. Na
nástupišti č. 2 v časti od schodísk podchodov v smere na lamačské alebo žilinské zhlavie, na nástupišti
č. 3 len od odchodového podchodu v smere na žilinské zhlavie, v smere na lamačské zhlavie bude
problematický prechod plošiny okolo schodísk z podchodov, najmenšia vzdialenosť hrany nástupišťa k
schodisku je 1420 mm, šírka plošiny je 1325 mm, na nástupište č. 4 je možné plošinu premiestňovať
len nákladným výťahom, ktorý je situovaný medzi schodiskami do podchodov a najmenšia vzdialenosť
hrany nástupišťa k schodisku do podchodu v smere lamačského zhlavia je 1400 mm a v smere
žilinského zhlavia 1350 mm.
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Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková

100

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Leopoldov, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia
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Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1. Stavba
Názov stavby: ŽST Leopoldov, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Nádražná 13, 920 41 Leopoldov
Okres: Hlohovec
Kraj: Trnavský
Katastrálne územie: Leopoldov
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce
1.2. Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
1.3. Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
1.4. Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
1.5. Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Trnava

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s vytvorením bezbariérového prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou
v nasledovnom rozsahu:


Výmena vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre cestujúcu verejnosť, kde je situované WC pre
cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. Objekt je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok;



Informačný systém k nástupištiam a k WC cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Nitra, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia
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Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Nitra, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Staničná 6, 950 55 Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky
Katastrálne územie: Nitra
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Nové Zámky

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s vytvorením bezbariérového prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou
v nasledovnom rozsahu:


Rekonštrukcie jestvujúceho WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v rozsahu nových
povrchových úprav (obklady, dlažby, maľby), výmeny dverných (prístup eurokľúč) a okenných
konštrukcií, výmeny sanitárnych prvkov a s doplnením vybavenia;



Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

V rámci stavby č. A07161 „ŽSR, ŽST Nitra–komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy
a priľahlých objektov“ je vypracovaná DSP, v rámci ktorej je riešené WC pre cestujúcich so zníženou
pohyblivosťou.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Šurany, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia
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Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Šurany, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Slovenská 46, 942 01 Šurany
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky
Katastrálne územie: Šurany
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Nové Zámky

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s umiestnením a použitím ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny a vytvorením bezbariérového
prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:


Rekonštrukcia nástupišťa č. 1 v dĺžke 380 m v min. rozsahu povrchovej úpravy (nerovný asfaltový
povrch a diery za rubom hrany nástupišťa z blokov zn. Tischer), vrátane vytvorenia bezbariérového
prístupu od nástupišťa č. 3 po nástupište č. 1 (navrhovaná rekonštrukcia nástupišťa č. 1 je z dôvodu,
že k najbližšej koľaji č. 3 nie je možné zabezpečiť pristavenie rýchlikových súprav nakoľko je
nástupište nedostatočnej dĺžky, v koľaji sú vložené dve výhybky);



Vybudovanie uzamykateľnej ohrady na uschovanie ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny v priestoroch
pod prístreškom výpravnej budovy smerom od koľajiska;



Vybudovanie novej rampy so zábradlím v priestoroch pod prístreškom, smerom k bývalému
tranzitu, vrátane úpravy spevnených plôch od novej rampy smerom k vestibulu;



Výmena dverných konštrukcií (dvojkrídlové dvere do vestibulu v počte 3 ks), bezbariérový prístup;



Rekonštrukcia jestvujúceho WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v rozsahu obnovy
obkladov, dlažieb, malieb, výmeny zariaďovacích predmetov a vybavenia doplnkami.



Informačný systém prístupu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou k nástupištiam a k WC;
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Vybudovanie mechanickej zábrany proti parkovaniu motorových vozidiel pred novou rampou
a pred vstupom do vestibulu od mesta, z dôvodu bezproblémového prístupu cestujúcich so
zníženou pohyblivosťou.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Štúrovo, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

108

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Štúrovo, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Železničný rad 14, 943 02 Štúrovo
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky
Katastrálne územie: Nána
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Nové Zámky

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu úprav súvisiacich
s umiestnením a použitím ručnej zdvíhacej mobilnej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC
pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:


Vybudovanie uzamykateľnej ohrady na nástupišti č. 2 na uschovanie ručnej zdvíhacej mobilnej
plošiny;



Vybudovanie bezbariérového prístupu do vestibulu smerom od koľajiska;



Dispozičné vyriešenie a vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v priestoroch
jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť, vrátane vstupnej dvernej konštrukcie do WC pre
cestujúcu verejnosť;



Informačný systém prístupových ciest k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou
pohyblivosťou;



Úprava pre osadenie dvoch šikmých schodiskových plošín (napr. VELCON, model V65), vrátane
elektroinštalácie, pre prepravu cestujúcich so zníženou pohyblivosťou na schodisko do podchodu
a schodisko na nástupište č. 2.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
109

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

INVESTIČNÉ ZADANIE
Žst. Banská Bystrica, Výpravná budova – stavebné úpravy

Projektová dokumentácia

110

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby : Žst. Banská Bystrica, Výpravná budova – stavebné úpravy schodov pre
imobilných
Miesto stavby : Banská Bystrica, 29.augusta 35,97401 Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Katastrálne územie : Banská Bystrica
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce
Stavebník
Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby : 26.10.2012
Termín predloženia PD :2013
Termín realizácie : 2013
Projektant
Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS
Správca objektu
Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, SMSÚ ŽTS ÚB Zvolen

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre stavebné úpravy vonkajších
schodov pre bezbariérový prístup imobilných cestujúcich z prednádražia cez vestibul výpravnej
budovy k nástupištiam. Pred VB smer na Zvolen od mesta je potrebné navrhnúť rampu pre imobilných,
najvhodnejšie z bočných schodov do vestibulu prijímacej budovy . Pre možnosť vstupu do VB je
potrebné vybetónovať cez časť bočných schodov so štyrmi stupňami rampu s protišmykovou dlažbou,
cez ktorú bude zabezpečený plynulý prístup imobilných cestujúcich do vestibulu VB. Rampa má mať
aj ochranné zábradlie. Súčasne je potrebné upraviť vchodové dvere s prispôsobením mechanizmu
otvárania dverí. Rampa bude vedená súbežne s budovou.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :
..........,- €

Vypracoval : Ing. Miroslav Víťazka
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN
SEKCIA ŽTS
M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

INVESTIČNÉ ZADANIE
Žst. Zvolen, Osobná stanica – komplexná rekonštrukcia výťahov
z podchodu na nástupištia a vybudovanie rampy pre imobilných

Projektová dokumentácia

112

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby : Žst. Zvolen, Osobná stanica – komplexná rekonštrukcia výťahov
z podchodu na nástupištia a vybudovanie rampy pre imobilných
Miesto stavby : Zvolen, T.G. Masaryka 294/3, 900 01 Zvolen
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Katastrálne územie : Zvolen
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby : 1.2013
Termín predloženia PD : rok 2013
Termín realizácie : rok 2013
Projektant
Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS
Správca objektu
Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ ŽTS ÚB Zvolen

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavby a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre rekonštrukciu výťahov
z podchodu k jednotlivým nástupištiam v počte 2 ks. Výťahy 3. a 4. nástupišťa sú nákladné výťahy,
typu AZ, TNV 2000 v prevádzky nevyhovujúcom stave. Rekonštrukciou výťahov bude zabezpečená
bezpečná komunikácia pre imobilných cestujúcich k jednotlivým nástupištiam. Z uvedeného dôvodu je
potrebné navrhnúť výťahy, ktoré sú vhodné na prepravu aj imobilných cestujúcich.
Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do vestibulu je potrebné vybudovať rampu pri vstupe
do vestibulu / východný vstup /. cez časť schodov so 5 stupňami s protišmykovou dlažbou, cez ktorú
bude zabezpečený plynulý prístup imobilných cestujúcich do vestibulu VB.
Rampa bude vybudovaná po pravej strane jestvujúceho schodišťa v tvare U s ochranným zábradlím :
cca 4 m západným smerom súbežne s budovou v projektovanom, nasleduje lom kolmo na budovu
vodorovne a 4 m východným smerom súbežne s budovou v projektovanom sklone s napojením na
podestu jestvujúceho schodišťa. Odporúčam rámovú oceľovú konštrukciu.
Podesta sa rozšíri o 0,30 m / posledný stupeň / , zvýšia sa všetky stupne o 0,15 m a následne pribudne
1 schod.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :
..........,- €
...........-€ opr.Mgt.
Vypracoval : Ing. Víťazka Miroslav
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Považská Bystrica, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

114

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Považská Bystrica, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Robotnícka 290/8, 017 01 Považská Bystrica
Okres: Považská Bystrica
Kraj: Trenčiansky
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS ÚB Trenčín

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s umiestnením zdvíhacej mobilnej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre
cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:
 Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť
v priestoroch jestvujúcich WC pre cestujúcu verejnosť. Navrhnúť samostatné WC v rozsahu
stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie,
úprav
zdravotechnických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením
bezbariérového prístupu;
 Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
 Priechody na nástupištia sú vybudované z panelov v kombinácii s drevenými podvalmi, miestami
len vysypané štrkodrvou, s medzerami a nerovnosťami. Navrhujeme vybudovať celopryžový
priechod o dĺžke 10,00 m k nástupišťu č. 2.
Upozorňujeme, že ostatné nástupištia sú šírky 1450 mm, sú v sklone. Je potrebné preveriť, či je
prípustné použiť plošinu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou aj v tomto prípade, keď
nastupovanie na plošinu je zboku a či je možné s plošinou manipulovať vo vodorovnom smere keď je
už obsadená. Sklon nástupišťa vyžaduje technické riešenie konštrukcie plošiny na jej stabilizovanie vo
vodorovnej polohe.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
115

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
ul.1 Mája 34, 010 01 Žilina

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Žilina, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

116

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Žilina, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina
Okres: Žilina
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Žilina
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby:
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s umiestnením zdvíhacej mobilnej plošiny a vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre
cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:


Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť v
priestoroch WC M, Ž pre cestujúcu verejnosť zlúčením dvoch a dvoch buniek vo WC M,Ž. V
obidvoch prípadoch je potrebné vybúrať priečky a navrhnúť samostatné WC v rozsahu stavených
úprav povrchov(obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav zdravotechnických
rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového
prístupu;



Informačný systém prístupu na nástupištia a k WC cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;



Riešiť prístup na nástupištia č. 1,2 a 3 schodiskovými plošinami, ktoré sú inštalované, ale
„Rozhodnutie“ k prevádzkovaniu nebolo vydané;



Vymeniť 2 ks. vstupných dverí, ktoré znemožňujú prístup imobilných cestujúcich do vestibulu
stanice za samozatváracie;

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Bc. Dočkálek Michal
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
ul.1 Mája 34, 010 01 Žilina

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Čadca, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

118

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Čadca, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Slovanská cesta 968, 022 01 Čadca
Okres: Čadca
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Čadca
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby:
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s umiestnením zdvíhacej mobilnej plošiny a vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre
cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:


Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, dispozične riešiť v priestoroch
umyvárne pre mužov (dve miestnosti a chodba), ktoré sú v súčasnosti užívané ako sklad;



Informačný systém prístupu na nástupištia a k WC cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;



Priechody k nástupištiam č. 2 a 3 sú v súčasnosti vybudované z panelov a drevených pražcov s
nerovnosťami a medzerami. Pre bezpečný prístup cestujúcich so zníženou pohyblivosťou
vybudovať dva celopryžové priechody dĺžky 7,00 m a šírky 2,40 m k nástupištia č. 2 a 3.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Bc. Dočkálek Michal
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Kraľovany, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

120

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Kraľovany, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných
Miesto stavby: Kraľovany 86, 027 51 Kraľovany
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Kraľovany
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s umiestnením zdvíhacej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich
so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:


Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť
komplexným prebudovaním priestorov WC Ž. Navrhnúť samostatné WC v rozsahu stavebných
úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, uprav zdravotechnických
rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením bezbariérového
prístupu;



Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;



Priechody na nástupištia sú vybudované panelové v kombinácii s drevenými podvalmi a miestami
len vysypané štrkodrvou so značnými medzerami a nerovnosťami. Upraviť prístup od vestibulu
rampou na spevnenú plochu pod prístreškom až k manipulačnej koľaji č. 5, ďalej zriadiť
celopryžový priechod cez koľaje č. 5 a 3 v dĺžke 11,00 m k nástupišťu pri koľaji č. 1. K oravskému
nástupišťu je potrebné zriadiť celopryžový priechod od koľaje č. 2 v dĺžke 17,00 m.

Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Ružomberok, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

122

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Ružomberok, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Hlavná stanica 1, 034 01 Ružomberok
Okres: Ružomberok
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Ružomberok
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s umiestnením zdvíhacej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich
so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:
 Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť
v priestoroch WC M pre cestujúcu verejnosť zrušením 2-3 ks pisoár. Navrhnúť samostatné WC
v rozsahu stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie,
zdravotechnických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením
bezbariérového prístupu (4 schodiskové stupne z nástupišťa). Nutná prekládka jestvujúceho
ohrievača TÚV;
 Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
 Súčasné priechody na nástupištia sú panelové o dĺžke 18,00 m, s medzerami a nerovnosťami.
Rozsah prác predpokladá panely rozobrať, vyrovnať podklad a opätovne ich uložiť do roviny
s drobnými vysprávkami za min. použitia nových materiálov.
Upozorňujeme, že nástupištia sú šírky 1450 mm a sú v sklone. Je potrebné preveriť, či je možné
použiť zdvíhaciu plošinu pre imobilných aj v tomto prípade, keď nastupovanie na plošinu je zboku a či
je možná vodorovná manipulácia už obsadenej plošiny.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

INVESTIČNÉ ZADANIE
ŽST Liptovský Mikuláš, Výpravná budova – stavebné úpravy pre imobilných

Projektová dokumentácia

124

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby: ŽST Liptovský Mikuláš, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby: Štefánikova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
Odvetvie: Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Rekonštrukcia
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 20.04.2011
Termín predloženia PD:
Termín realizácie:
Projektant
Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS ÚB Žilina

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav
súvisiacich s umiestnením zdvíhacej plošiny, vytvorením bezbariérového prístupu a WC pre cestujúcich
so zníženou pohyblivosťou v nasledovnom rozsahu:
 Vybudovanie WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou je možné dispozične riešiť
v priestoroch predsiene WC pre cestujúcu verejnosť. Navrhnúť samostatné WC v rozsahu
stavebných úprav povrchov (obklady, dlažby, maľby), úpravy elektroinštalácie, úprav
zdravotechnických rozvodov, s kompletným sanitárnym vybavením a doplnkami, so zabezpečením
samostatného bezbariérového prístupu z vestibulu.
 Informačný systém prístupu k nástupištiam a k WC pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou;
 Priechody na nástupištia sú vybudované panelové o dĺžke 8,00 m s medzerami a nerovnosťami.
Navrhujeme rozobratie priechodu s vyrovnaním podkladovej vrstvy a opätovného uloženia
panelov do roviny s drobnými vysprávkami za min. použitia nových materiálov.
Upozorňujeme, že nástupištia sú šírky 1450 mm a sú v sklone. Je potrebné preveriť, či je možné
použiť zdvíhaciu plošinu pre imobilných aj v tomto prípade, keď nastupovanie na plošinu je zboku a či
je možná vodorovná manipulácia už obsadenej plošiny.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu:
..........,- €
Vypracoval: Ing. Ľudmila Rábeková
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE
Žst. Štrba, Výpravná budova – zdvižná plošina

Projektová dokumentácia

126

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1. Stavba
Názov stavby : Žst. Štrba, Výpravná budova – zdvižná plošina
Miesto stavby : Štrba, Železničná 14, 059 41 Tatranská Štrba
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský
Katastrálne územie : Štrba
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Modernizácia
1.2 Stavebník
Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
1.3 Termíny
Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2011
Termín predloženia PD :
Termín realizácie : 08.2011
1.4 Projektant
Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS
1.5 Správca objektu
Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Poprad

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu zdvižnej plošiny pre
imobilných cestujúcich na schodisku vedúce z vestibulu VB do prestupovej haly ozubnicovej železnice.
Zdvižnú plošinu je potrebné realizovať z dôvodu, že súčasný prístup k prestupovej hale pre imobilných
cestujúcich je iba po dlhom a relatívne strmom chodníku s nerovným povrchom, po ktorom v zimnom
období a pri nepriaznivom počasí je komunikácia značne sťažená. Z vestibulu do prestupovej haly vedú
aj pohyblivé schody, ktoré sú však už dlhodobo mimo prevádzky z dôvodu nedostupnosti náhradných
dielov na ich opravu. Realizovaním zdvižnej plošiny by už imobilní cestujúci neboli vystavení
nepriazni počasia a aj prístup do prestupovej haly, alebo odchod z nej by bol pohodlnejší
a bezbariérový. V projektovej dokumentácii je potrebné riešiť spôsob osadenia a kotvenia zdvižnej
plošiny k jestvujúcemu zábradliu, ako aj úpravu elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy
v rozvodnej skrini).
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :
..........,- €
Vypracoval : Ing. Katocs J.
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE
Žst. Kysak, Výpravná budova – stavebné úpravy

Projektová dokumentácia

128

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby : Žst. Kysak, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby : Kysak č. 12, 044 81 Kysak
Okres: Košice - okolie
Kraj: Košický
Katastrálne územie : Kysak
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce
Stavebník
Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2011
Termín predloženia PD :
Termín realizácie : 08.2011
Projektant
Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS
Správca objektu
Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Prešov.

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu WC pre imobilných
cestujúcich s bezbariérovým vstupom. WC je potrebné navrhnúť v jestvujúcich WC pre cestujúcu
verejnosť zlúčením dvoch mužských kabiniek do jednej. Úprava si vyžiada vybúranie priečky, montáž
novej dlažby a obkladov stien, osadenie dverí so zárubňou, úprava rozvodov vody, kanalizácie, montáž
zdravotechniky a úpravu elektroinštalácie. Vstup do WC bude z krytého perónu cez novú rampu, ktorá
bude mať protišmykovú povrchovú úpravu a ochranné zábradlie.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :
..........,- €

Vypracoval : Ing. Katocs J.
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE
Žst. Prešov, Výpravná budova – Prístupy pre imobilných
cestujúcich na nástupištia

Projektová dokumentácia

130

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby : Žst. Prešov, Výpravná budova – Prístupy pre imobilných cestujúcich na
nástupištia, PD
Číslo stavby : A12034
Miesto stavby : Prešov, Masarykova 31, 050 01 Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský
Katastrálne územie : Prešov
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce
Stavebník
Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2012
Termín predloženia PD :
Termín realizácie : 08.2012
Projektant
Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS
Správca objektu
Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Prešov

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu WC pre imobilných
cestujúcich s bezbariérovým vstupom. WC je potrebné navrhnúť v jestvujúcich verejných WC ženy.
Úprava si vyžiada nový obklad stien, osadenie nových dverí, búranie priečky, úprava elektroinštalácie,
úprava a montáž zdravotechniky.
Ďalšou časťou projektovej dokumentácie je návrh osadenia zdvižnej plošiny na prepravu
imobilných cestujúcich z vestibulu (1.NP) k verejným WC nachádzajúcich sa na 2.NP. Zdvižnú plošinu
je potrebné navrhnúť na schodisku s kotvením o jestvujúce zábradlie s príslušnými úpravami
elektroinštalácie (prívod k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini).
Zároveň je potrebné riešiť osadenie zdvižnej plošiny na prepravu imobilných cestujúcich
z podchodu (1.NP) na kryté 1. nástupište žst. Prešov. Zdvižnú plošinu je potrebné navrhnúť na
schodisku s kotvením o jestvujúce zábradlie s príslušnými úpravami elektroinštalácie (prívod
k ovládaniu, úpravy v rozvodnej skrini).
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :
..........,- €
Vypracoval : Ing. Katocs J. v.r.
V Košiciach dňa : 22.10.2012
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Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE
Žst. Michalovce, úrovňové priechody – opravné práce

Projektová dokumentácia
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Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby : Žst. Michalovce, úrovňové priechody – opravné práce
Miesto stavby : Michalovce, Staničná ulica 10, 071 01 Michalovce
Okres: Michalovce
Kraj: Košický
Katastrálne územie : Michalovce
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce
Stavebník
Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2011
Termín predloženia PD :
Termín realizácie : 08.2011
Projektant
Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS
Správca objektu
Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Čierna nad Tisou.

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavby a jej cieľov
Projektová dokumentácia bude riešiť opravu úrovňových prejazdov cez 3 koľaje k jednotlivým
nástupištiam. Súčasné priechody zo železobetónových panelov sú rozostúpené a priechod cez ne
invalidným vozíkom je sťažený, predné kolieska zapadajú do širokých škár medzi panelmi a
koľajnicami. Z uvedeného dôvodu je potrebné priechody zdemontovať, vyspraviť podklad a vykonať
opätovnú montáž s minimalizáciou škár medzi panelmi a koľajnicami.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

3. Predpokladané náklady na realizáciu :
..........,- €

Vypracoval : Ing. Katocs J.
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STAVIEB
Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice

INVESTIČNÉ ZADANIE
Žst. Čierna nad Tisou, Výpravná budova – stavebné úpravy

Projektová dokumentácia
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Investičné zadanie – projektová dokumentácia.
1. Identifikačné údaje
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Názov stavby : Žst. Čierna nad Tisou, Výpravná budova – stavebné úpravy
Miesto stavby : Čierna nad Tisou, Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou
Okres: Trebišov
Kraj: Košický
Katastrálne územie : Čierna nad Tisou
Odvetvie : Železničné trate a stavby
Charakter stavby: Opravné práce
Stavebník
Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR
Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby : 20.04.2011
Termín predloženia PD :
Termín realizácie : 08.2011
Projektant
Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : DSPRS
Správca objektu
Správca : ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS ÚB Čierna nad Tisou.

2. Zdôvodnenie projektovej dokumentácie stavebných úprav a jej cieľov
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu WC pre imobilných
cestujúcich s bezbariérovým vstupom. Ako možné miesto pre budúce WC sa využije priestor medzi
mužskou a ženskou časťou verejných WC, ktorá pôvodne slúžila pre prevádzkovateľa verejných WC na
vyberanie poplatkov za ich používanie. V súčasnosti už svojmu účelu neslúži. Tento priestor však má
šírku menšiu ako 1,50 m a preto je potrebné ho rozšíriť smerom do vestibulu o 0,30 m vybúraním
jestvujúcej priečky a vymurovaním novej priečky s dverami. Vonkajšia strana priečky bude tak lícovať
so železobetónovým prekladom nad touto priečkou. Nakoľko bočné strany tejto miestnosti tvoria iba
drevené priečky, je potrebné navrhnúť ich odstránenie a oddeliť ju od mužskej aj ženskej časti
murovanou priečkou. V nových priečkach navrhnúť rozvody teplej a studenej vody a odpad od
umývadla. Vnútorný priestor WC pre imobilných cestujúcich sa obloží keramickým obkladom a na
podlahu sa doloží nová dlažba iba v mieste, kde bude vybúraná podlaha pre ležatú kanalizáciu.
V projektovej dokumentácii je potrebné riešiť aj úpravu elektroinštalácie. Novozriadený vstup do
WC pre osoby so zníženou pohyblivosťou bude priamo z vestibulu Výpravnej budovy žst. Čierna nad
Tisou.
Ďalšou časťou projektovej dokumentácie bude návrh rampy, ktorá má slúžiť na prekonávanie
výškového rozdielu medzi úrovňou upraveného terénu prednádražia a podlahou vestibulu invalidným
vozíkom. Rampu navrhnúť betónovú s protišmykovou povrchovou úpravou a ochranným zábradlím.
Projektovú dokumentáciu na úpravy v uvedenom rozsahu navrhnúť v súlade s TSI PRM
(Rozhodnutie Komisie č. 2008/164/ES), subsystém infraštruktúra, časť 4.1.8. a Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

Predpokladané náklady na realizáciu :
..........,- €
Vypracoval : Ing. Katocs J.
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Príloha č. 3 súťažných podkladov

VYHLÁSENIE

UCHÁDZAČA

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže „Projekt zabezpečenia prístupu osôb
s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy“, ktoré určil verejný
obstarávateľ v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom
inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,
4.

(týka sa iba skupiny – obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za člena
skupiny)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej ponuky
zo strany verejného obstarávateľa podľa § 44 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že ešte pred
prijatím zmluvy vytvoríme požadovanú právnu formu a vyhlasujeme, že každý člen skupiny ručí
celým svojím majetkom do výšky hodnoty zákazky a ručíme spoločne a nerozdielne za záväzky
voči objednávateľovi vzniknuté pri realizácií predmetu zákazky. Každý člen skupiny
splňomocňuje
.................................................................
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania osoby splnomocnenej konať za skupinu)
ako osobu oprávnenú konať a podpisovať za členov skupiny vo veciach týkajúcich sa uvedeného
predmetu zákazky.
Vyhlasujeme, že v prípade založenia združenia, na základe zmluvy o združení podľa § 829
Občianskeho zákonníka, v zmluve o združení splnomocníme niektorého účastníka združenia na
zastupovanie ostatných účastníkov združenia v plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovaní
dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a bude určené spoločné meno
združenia ................................. (ak sa už vie,), pod ktorým bude združenie vystupovať.

V .............................. dňa ..............
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny v mene každého člena skupiny)
a pečiatka
Poznámka:
Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača (v prípade skupiny za
každého člena skupiny). Podpis osoby (podpisy osôb) oprávňujúcej k podpisu ponuky (v prípade skupiny
splnomocnený člen skupiny) musí byť overený notárom.

136

Verejná súťaž: „Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej
dopravy“

Príloha č. 4 súťažných podkladov

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ v súlade
s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Údaje: Obchodné meno uchádzača ......................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača ......................................................................................
(v prípade skupiny/združenia
názov skupiny/združenia a údaje za každého člena
skupiny/združenia)

Kritérium č.

Návrh

1. Navrhovaná zmluvná
cena celkom

Poznámka
EUR podľa Oceneného výkazu položiek
(Tabuľka č.1 – kapitola C. Spôsob
určenia ceny) bez DPH

Uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.
Dátum: .........................................

Podpis: ............................................

Poznámka:
 dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny/združenia podpis každého člena
skupiny/združenia alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny/združenia.
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Príloha č. 5 súťažných podkladov
Zoznam tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy

P.č.

Meno a priezvisko /
Obchodné meno
alebo názov

Adresa pobytu alebo sídlo

Identifikačné číslo
alebo dátum narodenia
(ak nebolo pridelené
identifikačné číslo)

Predmet subdodávky

Podiel plnenia
(v %)

Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ v hore uvedenej tabuľke spĺňa alebo v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum: .........................................

Podpis uchádzača: .........................................

Poznámka:
 dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za
každého člena skupiny dodávateľov.
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Príloha č. 6 súťažných podkladov
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
BIC
BOZP
Bz1
CC
CD
CJ
CPV
CRZ
DIČ
DPH
DSP
DRS
DSPRS

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

DSRS
–
DÚR
–
DVD
–
DVZ
–
EBRD
–
EHS
–
EIB
–
EN
–
EP
–
ES
–
ESF
–
EÚ
–
EUR
–
FMD
–
GR
–
hl.st.
–
hod.
–
IBAN
–
IČ
–
IČ DPH
–
IČO
–
ISO
–
IZ
–
KPÚ
–
MB
–
mil.
–
MDPT SR –
MDVRR SR –
MK
–
MPSVR SR –
MS Excel –

Bank Identifier Code (Identifikačný kód banky)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR
Cena celkom
Kompaktný disk
Cena jednotková
Slovník spoločného obstarávania
Centrálny register zmlúv
Daňové identifikačné číslo
Daň z pridanej hodnoty
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu
stavby
Dokumentácia skutočného realizovania stavby
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Digital Versatile Disc (Univerzálny digitálny disk)
Dokumentácia pre výber zhotoviteľa
Európska banka pre rozvoj a obnovu
Európske hospodárske spoločenstvo
Európska investičná banka
Európska norma
Európsky parlament
Európske spoločenstvo
Európsky sociálny fond
Európska únia
Euro
Federálne ministerstvo dopravy
Generálne riaditeľstvo
Hlavná stanica
Hodina
Internacional Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového spojenia)
Inžinierska činnosť
Identifikačné číslo pre daň s pridanej hodnoty
Identifikačné číslo organizácie
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
Investičné zadania
Krajský pamiatkový úrad
Megabajt
Milión
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Microsoft Excel – softvér na tvorbu hárkov
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MS Word
MŽP SR
NR SR
NV
OPD
OR
P
PD
PDF
PÚ
RE
SKK
SNR
SR
STN
SÚBP
SBÚ
SWIFT
TNŽ
TSI PRM
TÚV
UIC
UNIKA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

UTZ
ÚVO
VB
VTPKS
WC
Z3
Zb.
ZoD
Z. z.
ŽSR
ŽST

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Microsoft Word – softvér na spracúvanie dokumentov a textov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Nariadenie vlády
Operačný program Doprava
Oblastné riaditeľstvo
Počet (predpokladaný)
Projektová dokumentácia
Portable Document Format
Pamiatkový úrad
Rada Európy
Slovenská koruna
Slovenská národná rada
Slovenská republika
Slovenská technická norma
Slovenský úrad bezpečnosti práce
Slovenský banský úrad
Identifikačný kód banky
Technické normy železníc
Technické špecifikácie interoperability týkajúce sa osôb so zníženou pohyblivosťou
Teplá úžitková voda
Medzinárodná železničná únia
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych
činností
Určené technické zariadenia
Úrad pre verejné obstarávanie
Výpravná budova
Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb
Verejná toaleta
Predpis Odborná spôsobilosť na ŽSR
Zbierka zákonov do 31.12.1992
Zmluva o dielo
Zbierka zákonov od 1.1.1993
Železnice Slovenskej republiky
Železničná stanica
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