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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366036-2013:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Inžinierske projektovanie
2013/S 211-366036
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”, Klemensova
8, Kontaktná osoba: Ing. Ivan Vongrej, Bratislava-mestská časť Staré mesto813 61,
SLOVENSKO. Telefón: +421 220297025. Fax: +421 2220297711. E-mail: vongrej.ivan@zsr.sk
(Príloha k Úradnému vestníku Európskej únie, 9.10.2013, 2013/S 196-338697)

Predmet:
CPV:71320000, 71311230
Inžinierske projektovanie
Inžinierske služby pre oblasť železníc
Namiesto:
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť:
(...)
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 písm. f) 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 travnia 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.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
(...)
8. Na preukázanie technickej spôsobilosti 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 záujemca alebo 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 písm. f) 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.
(...)
VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie:
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Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky vrátane súvisiacej IČ a súvisiacich správnych
a iných poplatkov (okrem AD pre 2. etapu) by mal byť financovaný z fondov EÚ (programové obdobie 2007-2013) a zo
štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007-2013, Prioritná os 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných
systémov.
Zostávajúca časť predmetu zákazky (t.j. AD pre 2. etapu) by mala byť financovaná z prostriedkov nasledujúceho
programového obdobia resp. z iných fondov spoločenstva po roku 2014 a štátneho rozpočtu.
Viď:
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť:
(...)
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.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
(...)
8. Na preukázanie technickej spôsobilosti 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 záujemca alebo 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.
(...)
VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie:
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky vrátane súvisiacej IČ a súvisiacich správnych
a iných poplatkov (okrem AD pre 2.etapu) by mal byť financovaný z fondov EÚ (programové obdobie 2007 – 2013) a zo
štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007–2013, Prioritná os 4 Infraštruktúra a dopravné prostriedky
integrovaných dopravných systémov. Zostávajúca časť predmetu zákazky (t.j. AD pre 2.etapu) by mala byť financovaná z
prostriedkov nasledujúceho programového obdobia resp. z iných fondov spoločenstva po roku 2014 a štátneho rozpočtu.
Ďalšie dodatočné informácie
Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie v zodpovedajúcich súťažných podkladoch.
Ďalšie informácie nájdete v príslušných súťažných dokumentoch.
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