
OZNÁMENIE O KONCESII NA PRÁCE
 Formulár: Príloha č. 10   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30416094
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Nina Kurtulíková
Telefón: +421 259494785
Email: nina.kurtulikova@mindop.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.mindop.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/2305/147419
Elektronický prístup k informáciám (URL):  http://www.d4r7.sk
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie možno získať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)
Podrobné podklady možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)
Žiadosti sa musia zasielať na adresu
vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Druh verejného obstarávateľa:  Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET KONCESNEJ ZMLUVY
II.1)    OPIS KONCESIE

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača  
a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPP

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác
Projekt a uskutočnenie prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác:  Diaľnica D4: Jarovce - Ivanka, sever, Ivanka, sever - Rača,
Bratislavský kraj, rýchlostná cesta R7: Bratislava Prievoz - Ketelec, Ketelec - Dunajská Lužná, Dunajská Lužná - Holice,
Bratislavský kraj a Trnavský kraj
Kód NUTS:SK02

II.1.3)    Stručný opis zákazky
Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba časti nultého obchvatu diaľnice D4 (v úsekoch Jarovce -
Ivanka sever a Ivanka sever - Rača) a rýchlostnej cesty R7 (v úsekoch Prievoz - Ketelec, Ketelec - Dunajská Lužná a
Dunajská Lužná - Holice) o celkovej dĺžke približne 59,1 kilometrov (ďalej len "Projekt"). Projekt je obstarávaný ako PPP
projekt (projekt verejno-súkromného partnerstva) formou DBFOM (design - návrh, build - výstavba, finance -
financovanie, operate - prevádzka, maintenance - údržba). Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba
by mali byť zamerané tak, aby bola dosiahnutá a udržiavaná požadovaná kvalita úsekov diaľnice a rýchlostnej cesty
Projektu a poskytovanie kvalitných súvisiacich služieb po celé obdobie koncesnej zmluvy a s tým spojený i vyšší
užívateľský komfort a nižšia nehodovosť. Projekt zahŕňa prenos niektorých rizík na koncesionára, najmä rizika výstavby
a rizika dostupnosti. Platby verejného obstarávateľa koncesionárovi budú založené na princípe dostupnosti diaľnice a
rýchlostnej cesty Projektu koncovým užívateľom v dohodnutých štandardoch a kvalite. V prípade nedodržania
výkonových a kvalitatívnych parametrov zo strany koncesionára budú automaticky uplatnené zrážky z platby verejného
obstarávateľa. Dĺžka koncesnej lehoty bude najviac 30 rokov.

II.1.4)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233100-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233110-3,  71311220-9,  63712200-5 

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah
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Celkové množstvo alebo rozsah: diaľnica D4 Jarovce - Rača a rýchlostná cesta R7 Prievoz - Holice, projekt PPP:
vypracovanie projektovej dokumentácie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba. Súčasťou Projektu sú aj mosty a
iné stavebné objekty, ktoré budú bližšie špecifikované v koncesnej dokumentácii.
Hodnota:  4 530 000 000,0000 EUR

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok :  Záujemca musí spĺňať podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Doklady, prostredníctvom ktorých
záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
ZVO:  
 
1.1 Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO spôsobom
podľa § 26 ods. 2 ZVO alebo podľa § 128 ZVO. V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo
verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
1.2 Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje osobné postavenie, musia byť predložené ako originály alebo
ich úradne osvedčené kópie. 
 
1.3 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v § 26 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
 
1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemcu. 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 1.1 podľa § 26 ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky
a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Povinnosť bezvýhradne splniť všetky vyššie
uvedené podmienky osobného postavenia vyplýva priamo zo zákona. Uvedená skutočnosť odôvodňuje ich potrebu a
primeranosť.

III.1.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:  2.1 Záujemca preukáže svoje
finančné a ekonomické postavenie predložením originálnych alebo úradne osvedčených dokladov: 
 
2.1.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. c) ZVO súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich.  
Minimálne požadovaná úroveň: 
 
Minimálna výška vlastného imania ku koncu hospodárskeho roku musí byť 100 000 000 EUR (slovom: sto miliónov eur).
Záujemca preukazuje výšku vlastného imania predložením kompletnej riadnej účtovnej závierky, resp. súvahy, z ktorej
bude zrejmá výška vlastného imania za ukončený hospodársky rok predchádzajúci vyhláseniu verejného obstarávania,
za ktorý má záujemca povinnosť mať spracovanú účtovnú závierku overenú audítorom, ktorá bola pripravená podľa
medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (ďalej len "IFRS") platných pre príslušné účtovné obdobia. Pokiaľ
záujemca nedisponuje účtovnou závierkou, ktorá bola pripravená podľa IFRS, pretransformuje údaje z účtovných
závierok spolu s uvedením prevodového algoritmu na IFRS, pričom tieto pretransformované údaje musia byť overené
audítorom, alebo preukáže tieto údaje iným ekvivalentným dokladom. K prepočtu cudzej meny na eurá sa použije kurz
Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 2.1.1 podľa § 27 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto
podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu plniť si finančné záväzky a finančnú stabilitu záujemcov. Vlastné imanie
ako vlastné zdroje financovania obchodného majetku záujemcu zabezpečuje informácie o kredibilite záujemcu, vypovedá
o schopnosti záujemcu plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy a zároveň verejnému obstarávateľovi preukazuje schopnosť
záujemcu dočasne zabezpečiť vlastné financovanie predmetu zákazky. Záujemca musí mať vlastné zdroje financovania,
alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na plnenie predmetu zákazky, keďže platby za
dostupnosť budú hradené až v štádiu prevádzky bez finančných preddavkov, s výnimkou prípadných platieb podľa
koncesnej dokumentácie, a preto záujemca musí preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky. Podmienka účasti je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na výšku predpokladanej
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hodnoty zákazky, rozsah predmetu zákazky a dĺžku trvania zákazky. 
 
2.1.2 Podľa § 27 ods. 1 písm. d) ZVO prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku
nesmie presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o
podlimitnú zákazku, alebo nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak
ide o nadlimitnú zákazku. 
 
Minimálne požadovaná úroveň: 
Minimálna výška celkového obratu je 150 000 000 EUR bez DPH (slovom: stopäťdesiat miliónov eur bez DPH) spolu za
posledné tri hospodárske roky. Záujemca preukazuje výšku obratu predložením kompletnej riadnej účtovnej závierky za
posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,
overenej audítorom, ktorá bola pripravená podľa IFRS platných pre príslušné účtovné obdobia. Pokiaľ záujemca
nedisponuje účtovnou závierkou, ktorá bola pripravená podľa IFRS, pretransformuje údaje z účtovnej závierky spolu s
uvedením prevodového algoritmu na IFRS, pričom tieto pretransformované údaje musia byť overené audítorom, alebo
preukáže tieto údaje iným ekvivalentným dokladom. K prepočtu cudzej meny na eurá sa použije kurz Európskej
centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 2.1.2 podľa § 27 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto
podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu plniť si finančné záväzky a finančnú stabilitu záujemcov. Podmienka účasti
je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky, rozsah predmetu
zákazky, dĺžku trvania zákazky a platby od verejného obstarávateľa, ktoré budú poskytnuté až v štádiu prevádzky, s
výnimkou prípadných platieb podľa koncesnej dokumentácie. V súlade so ZVO výška obratu za obdobie jedného
hospodárskeho roku nepresahuje predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov. Záujemca
predloží doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období
bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť uzatvorené zmluvy.  
 
2.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za
všetkých členov skupiny spoločne. 
 
2.3 Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže záujemca využiť finančné zdroje inej osoby bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 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 ZVO vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca alebo uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
záujemca alebo 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. 
 
2.4 V súlade s § 32 ods. 3 písm. d) ZVO pri zadávaní nadlimitnej zákazky s predpokladanou hodnotou najmenej 10
miliónov eur, na účely preukázania finančného a ekonomického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby je verejný
obstarávateľ oprávnený akceptovať len doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZVO. 
 
2.5 V súlade s § 27 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné alebo
ekonomické postavenie. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a
ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa
preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

III.1.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:  3.1. Záujemca v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní: 
3.1.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom 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 ZVO, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným
dokladom preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Za predchádzajúce tri roky sa považujú roky 2012, 2013, 2014.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Zoznamom musí záujemca preukázať, že poskytol plnenie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
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zákazky v minimálnej úrovni nasledovne: 
3.1.1.1 Záujemca preukáže vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo dokumentácie
obdobného charakteru pre diaľnice alebo rýchlostné cesty v súhrnnej dĺžke minimálne 20 kilometrov, pričom záujemca
splní podmienku účasti v prípade, ak z predložených zoznamov vyplýva, že v rozhodujúcom období vypracoval
projektovú dokumentáciu spolu pre minimálne 20 kilometrov diaľnic alebo rýchlostných ciest. 
3.1.1.2 Záujemca preukáže vypracovanie realizačnej dokumentácie alebo dokumentácie obdobného charakteru pre
diaľnice alebo rýchlostné cesty v súhrnnej dĺžke minimálne 20 kilometrov, pričom záujemca splní podmienku účasti v
prípade, ak z predložených zoznamov vyplýva, že v rozhodujúcom období vypracoval realizačnú dokumentáciu spolu pre
minimálne 20 kilometrov diaľnic alebo rýchlostných ciest. 
3.1.1.3 Záujemca preukáže vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby alebo dokumentácie obdobného charakteru
pre mostný objekt na diaľnici alebo rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 300 metrov. 
3.1.1.4 Záujemca preukáže vykonávanie komplexnej prevádzky a údržby diaľnic alebo rýchlostných ciest, pričom celková
dĺžka diaľnic alebo rýchlostných ciest musí byť najmenej 20 kilometrov, z toho súvislá dĺžka diaľnic alebo rýchlostných
ciest musí byť najmenej 10 kilometrov, pričom mostné objekty na týchto diaľniciach alebo rýchlostných cestách musia
byť súhrnne v dĺžke najmenej 1 kilometer, prevádzka a údržba týchto diaľnic alebo rýchlostných ciest bola záujemcom
vykonávaná počas obdobia najmenej 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov a údržba zahŕňala alebo zahŕňa
najmenej bežnú a súvislú údržbu objektov a zariadení diaľnice alebo rýchlostnej cesty vrátane zimnej údržby. 
3.1.1.5 Záujemca preukáže zabezpečenie získania projektového financovania, pričom hodnota projektového financovania
musí byť najmenej 200 000 000 EUR (slovom dvesto miliónov eur). Za zabezpečenie získania projektového financovania
sa považuje, pokiaľ záujemca v čase získania projektového financovania disponoval najmenej 20 % účasťou na
hlasovacích právach v projektovej spoločnosti, pre ktorú sa zabezpečilo získanie projektového financovania. 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 3.1.1 podľa § 28 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Verejný obstarávateľ primeranými
požiadavkami k veľkosti a dĺžke trvania predmetu zákazky vyhodnocuje, či záujemca bude schopný poskytnúť služby v
rozsahu a kvalite požadovanej verejným obstarávateľom. Záujemca preukazuje schopnosť zabezpečiť predmet zákazky
v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe predchádzajúcich skúseností v uplynulých troch rokoch. Záujemca
musí preukázať, že je spoľahlivý, technicky spôsobilý a má praktické skúsenosti s realizáciou zmlúv rovnakého alebo
obdobného charakteru, ako je predmet zákazky. Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky má
záujemca garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, a to s prihliadnutím na predpokladaný rozsah
požadovaných služieb, ktoré v sebe zahŕňajú projektovanie, financovanie, prevádzku a údržbu. Súčasťou zákazky budú
aj projektové práce, preto záujemca musí preukázať skúsenosti s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie, realizačnej dokumentácie alebo dokumentácie obdobného charakteru pre diaľnice alebo rýchlostné cesty
podľa bodu 3.1.1.1 a 3.1.1.2 tohto oznámenia. Záujemca musí osobitne disponovať skúsenosťami s vypracovaním
realizačnej dokumentácie pre mostný objekt, keďže súčasťou Projektu je vybudovanie viacerých mostných objektov
vrátane rozsiahlejšieho mostného objektu cez rieku Dunaj (bod 3.1.1.3 tohto oznámenia). Po uskutočnení stavebných
prác bude koncesionár zodpovedný za prevádzku a údržbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 po dobu trvania koncesnej
lehoty. Z tohto dôvodu musí záujemca podľa bodu 3.1.1.4 tohto oznámenia preukázať skúsenosti s prevádzkou a
údržbou minimálne 20 kilometrov diaľnic alebo rýchlostných ciest, čo predstavuje iba jednu tretinu dĺžky cestnej
komunikácie, ktorá je predmetom realizácie Projektu. Úlohou úspešného uchádzača bude zabezpečiť financovanie
Projektu, čo predstavuje zložitý diapazón manažérskych a vyjednávacích činností, riadenie rizík a interakcií s
financujúcimi subjektmi. Z tohto dôvodu záujemca preukáže, že disponuje skúsenosťami z projektového financovania
podľa bodu 3.1.1.5 tohto oznámenia v minimálnej výške 200 000 000 EUR. Vo vzťahu k predpokladanej hodnote
zákazky je požiadavka na zabezpečenie financovania primeraná aj z dôvodu, že verejný obstarávateľ nebude poskytovať
platby koncesionárovi pred uvedením diaľnic alebo rýchlostných ciest do predčasného užívania, s výnimkou prípadných
platieb špecifikovaných v koncesnej dokumentácii. Potvrdenia odberateľov alebo referencie týkajúce sa zákaziek,
ktorými záujemca preukazuje podmienky účasti podľa bodu 3.1.1.1 až 3.1.1.5 tohto oznámenia, nemuseli byť
realizované formou PPP projektov, čo umožňuje širšiu hospodársku súťaž.  
3.1.2 V súlade s § 28 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
Za predchádzajúcich 5 rokov sa považujú roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Zoznamom musí záujemca preukázať, že poskytol plnenie rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet
zákazky v minimálnej úrovni nasledovne: 
3.1.2.1 Záujemca preukáže realizáciu stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty, pričom celková súhrnná dĺžka týchto
diaľnic alebo rýchlostných ciest musí byť najmenej 20 kilometrov, z toho minimálne jedna stavba diaľnice alebo
rýchlostnej cesty bola realizovaná v minimálnej súvislej dĺžke najmenej 7 kilometrov. 
3.1.2.2 Záujemca preukáže realizáciu stavby mostného objektu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, pričom celková dĺžka
mostného objektu musí byť najmenej 300 metrov a súčasne rozpon aspoň jedného poľa mostu musí byť minimálne 80
metrov. 
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3.1.2.3 Záujemca preukáže, že sa podieľal alebo podieľa na realizácii PPP projektov v oblasti cestnej dopravnej
infraštruktúry formou najmenej 20 % účasti na hlasovacích právach v projektových spoločnostiach, realizujúcich PPP
projekt. Za relevantnú projektovú spoločnosť sa pokladá spoločnosť, s ktorou verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu na
realizáciu PPP projektu. Každý PPP projekt, za ktorý sa predkladá referencia, musí v sebe zahŕňať minimálne výstavbu,
financovanie, prevádzku a údržbu, projekt dosiahol minimálne fázu finančného uzatvorenia a celkové stavebné náklady v
rámci PPP projektu musia byť najmenej vo výške 100 000 000 EUR bez DPH (slovom sto miliónov eur bez DPH), pričom
záujemca musel mať požadovaný podiel v spoločnosti pred odovzdaním cestnej dopravnej infraštruktúry do
predčasného užívania/užívania. 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 3.1.2 podľa § 28 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Verejný obstarávateľ primeranými
požiadavkami k objemu predmetu zákazky preveruje schopnosť záujemcu realizovať stavby v rozsahu a kvalite
požadovanej verejným obstarávateľom. Splnením uvedených podmienok účasti záujemca preukáže schopnosť
zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe predchádzajúcich skúseností v
uplynulých piatich rokoch. Záujemca musí preukázať, že je spoľahlivý, technicky spôsobilý a má praktické skúsenosti s
realizáciou stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky. Zoznamom uskutočnených
stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov záujemca preukazuje skúsenosti s plnením zmlúv/projektov obdobného
charakteru, a to s prihliadnutím na predpokladaný rozsah výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a mostných objektov.
Veľkú časť Projektu predstavuje realizácia stavebných prác, verejný obstarávateľ teda preveruje skúsenosti záujemcu
preukázaním skúseností s realizáciou obdobných zákaziek. Podľa bodu 3.1.2.1 tohto oznámenia je záujemca povinný
preukázať skúsenosti s realizáciou stavby diaľnic alebo rýchlostných ciest najmenej v súvislej dĺžke 7 kilometrov a v
celkovej dĺžke 20 kilometrov, čo predstavuje iba približne jednu tretinu dĺžky cestnej komunikácie, ktorá je predmetom
realizácie Projektu. Verejný obstarávateľ ďalej požaduje preukázanie skúseností s realizáciou mostných objektov podľa
bodu 3.1.2.2 tohto oznámenia, keďže súčasťou Projektu je aj vybudovanie viacerých mostných objektov vrátane
rozsiahlejšieho mostného objektu cez rieku Dunaj v celkovej dĺžke takmer 900 metrov. V prípade podmienok účasti
podľa bodov 3.1.2.1 a 3.1.2.2 tohto oznámenia preukázanie skúseností s realizáciou stavebných prác nie je limitované
na oblasť PPP projektov, čo umožňuje širšiu hospodársku súťaž. PPP projekty sa ale odlišujú od bežných zákaziek
mnohými znakmi, ktoré sa prejavujú od štádia verejného obstarávania až po štádium prevádzky a spätného odovzdania
infraštruktúry do užívania verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ teda požaduje preukázanie skúseností s
realizáciou PPP projektov podľa bodu 3.1.2.3 tohto oznámenia v minimálnej hodnote stavebných nákladov 100 000 000
EUR bez DPH. Minimálna hodnota stavebných nákladov požadovaná v rámci bodu 3.1.2.3 tohto oznámenia je primeraná
vo vzťahu k celkovým stavebným nákladom Projektu. Koncesia bude realizovaná v oblasti nadradenej cestnej
infraštruktúry, ktorá je špecifická z hľadiska výstavby, prevádzky a údržby, ako aj z hľadiska právneho prostredia a
technických noriem. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ preveruje skúsenosť s realizáciou PPP projektov v oblasti
cestnej infraštruktúry.  
Zoznamy poskytnutých zákaziek na poskytnutie služieb a uskutočnených stavebných prác podľa bodu 3.1.1.1 až 3.1.1.4,
3.1.2.1 až 3.1.2.2 tohto oznámenia a jednotlivé potvrdenia budú obsahovať: 
a) názov/obchodné meno a sídlo odberateľa, 
b) názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa, 
c) stručný opis poskytnutej služby alebo uskutočnených stavebných prác, 
d) miesto dodania, 
e) lehotu dodania, 
f) zmluvnú cenu v EUR bez DPH, 
g) dĺžku diaľnice alebo rýchlostnej cesty,  
h) dĺžku mostných objektov vrátane dĺžky rozponu (v prípade ak je to relevantné), 
i) meno a kontakt (tel. číslo, funkcia, email) na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje, 
j) potvrdenie odberateľa. 
V prípade podmienok účasti podľa bodu 3.1.1.5 tohto oznámenia potvrdenia budú tiež obsahovať: 
k)opis projektu vrátane fázy projektu, 
l)hodnotu projektového financovania, 
m)percentuálnu účasť na hlasovacích právach v projektovej spoločnosti. 
V prípade podmienok účasti podľa bodu 3.1.2.3 tohto oznámenia potvrdenia budú tiež obsahovať: 
n)percentuálnu účasť na hlasovacích právach v projektovej spoločnosti, 
o)identifikáciu, či záujemca disponoval hlasovacími právami v relevantnom období, 
p)opis projektu vrátane fázy projektu a označenia formy PPP projektu, 
q)celkové stavebné náklady projektu.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených
záujemcom, neuznať potvrdenie o takejto zákazke.  
K prepočtu cudzej meny na eurá sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. kalendárneho roka, kedy
došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti - termín uzavretia, resp.
plnenia zmluvy. V prípade podmienky účasti podľa bodu 3.1.1.5 tohto oznámenia je rozhodujúcou skutočnosťou deň
finančného uzatvorenia, v prípade podmienky účasti bodu 3.1.2.3 tohto oznámenia deň ukončenia výstavby.  
3.1.3 V súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. k) ZVO záujemca uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo
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pridelené identifikačné číslo.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Záujemca uvedie zoznam subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty
plnenia. V prípade, ak nie sú takíto subdodávatelia záujemcovi známi, záujemca predloží čestné vyhlásenie, že mu nie sú
takíto subdodávatelia v čase preukazovania podmienok účasti známi.  
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 3.1.3 podľa § 28 ZVO vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Informácie o subdodávateľoch majú
zabezpečiť predovšetkým prehľad verejného obstarávateľa o subjektoch, ktoré sa budú akýmkoľvek spôsobom podieľať
na realizácii zákazky. Cieľom verejného obstarávateľa je uistiť sa, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým
zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite. 
3.2 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bode 3.1, možno ich nahradiť ekvivalentnými dokladmi podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.  
3.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za
všetkých členov skupiny spoločne.  
3.4 V súlade s § 155m ZVO v prípade splnenia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa §
9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré
boli realizované postupom podľa ZVO v znení účinnom do 30. júna 2013. V prípade splnenia podmienky účasti podľa §
28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich rokov odo dňa
nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné
aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa ZVO v znení účinnom do 30.
júna 2013.  
3.5 Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže záujemca využiť technické alebo odborné kapacity inej
osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 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 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak
uchádzač alebo záujemca 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 alebo
záujemca 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.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Bližšiu špecifikáciu kritérií na
vyhodnotenie ponúk, ich relatívnej váhy, ako aj ich vyhodnocovania uvedie verejný obstarávateľ v informatívnom
dokumente.

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

02611/2015/D150-OVO
IV.2.2)    Lehota na predkladanie žiadostí 

13.03.2015 10:00
IV.2.3)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky

Iné
Iné:  Slovenský jazyk 
Český jazyk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Na financovanie Projektu môžu byť využité aj finančné
nástroje využívajúce fondy Európskej únie.

VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.2.1 Doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, predkladá ako originály alebo ich úradne
osvedčené kópie, ak nie je uvedené inak. Doklady a dokumenty vydané v inom ako štátnom jazyku alebo českom
jazyku, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, sa predkladajú v pôvodnom jazyku spolu s úradným
prekladom do štátneho jazyka, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Vzory čestných vyhlásení, zmlúv a ďalšie informácie budú súčasťou Informačného memoranda, ktoré verejný
obstarávateľ sprístupní záujemcovi na žiadosť doručenú na kontaktné miesto podľa bodu I.1 tohto oznámenia.
Informačné memorandum a jeho prílohy sú zároveň dostupné aj na webovej stránke http://www.obchvatbratislavy.sk,
http://www.d4r7.sk alebo http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/2305/147419. 
VI.2.2 Verejný obstarávateľ v súlade s metodikou a výkladovým stanoviskom č. 6/2014 Úradu pre verejné obstarávanie
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bude vyhodnocovať podmienky účasti na základe konkrétnych dokladov a dokumentov predložených v žiadosti o účasť
alebo na výzvu verejného obstarávateľa po predložení žiadosti o účasť.  
VI.2.3 Pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedené inak, majú nasledujúce pojmy používané v tomto oznámení nasledujúci
význam: 
Diaľnica je cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu,
smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel
s určenou povolenou rýchlosťou podľa právnych predpisov; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len
mimoúrovňové. Diaľnica tiež znamená cestu, ktorá je špeciálne určená a vybudovaná na premávku motorových vozidiel,
ktorá neslúži na obsluhu priľahlého majetku a ktorá: 
a) s výnimkou jednotlivých vymedzených miest alebo dočasne má jednotlivé jazdné pruhy pre premávku v obidvoch
smeroch od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený na premávku, alebo výnimočne iným značením; 
b) nemá úrovňové križovanie s inou cestou, železnicou, električkovou traťou alebo chodníkom a 
c) je označená dopravnou značkou ako diaľnica.  
Diaľnica podľa tohto oznámenia spĺňa aj tieto minimálne parametre: 4-pruhová smerovo rozdelená cestná komunikácia s
celkovou šírkou minimálne 24,5 m a návrhovou rýchlosťou minimálne 80 km/h. 
Mostný objekt alebo tiež most je dopravná stavba, ktorá prevádza pozemnú alebo železničnú cestu cez terénnu
nerovnosť (údolie, rokľa, strž), prípadne cez inú komunikáciu, ktorou môže byť napríklad vodná plocha (rieka, potok,
more, jazero), alebo inú prekážku. 
PPP projekt zahŕňa dlhodobé zmluvné vzťahy (s dĺžkou trvania zmluvy najmenej dvadsať rokov) medzi verejným a
súkromným sektorom v oblasti investícií do infraštruktúry a dodávok verejných služieb v rámci tejto infraštruktúry,
pričom tento projekt pozostáva minimálne z tzv. projektu Design-Build-Finance-Operate, kde súkromný partner
vykonáva projektovanie a realizáciu stavby, zabezpečuje projektové financovanie a počas dohodnutej doby vykonáva
prevádzku a údržbu infraštruktúry. PPP je charakterizované najmä (i) rozdelením rizík medzi verejného a súkromného
partnera, pričom súkromný partner preberá niektoré ekonomické riziká projektu (napríklad riziko výstavby a
dostupnosti/dopytu), (ii) odplata súkromného partnera spočíva v priamych platbách od verejného partnera v štádiu
prevádzky a/alebo platbách od užívateľov infraštruktúry, (iii) založením osobitnej spoločnosti, tzv. SPV (Special Purpose
Vehicle) alebo joint venture. PPP projekt zahŕňa koncesie na stavebné práce, ktoré napĺňajú vyššie uvedené znaky, a
koncesie na služby iba v prípade, ak súčasťou projektu boli stavebné alebo rekonštrukčné práce, ktoré predstavovali
aspoň 40 % z celkového plnenia. 
Prevádzka a údržba znamená udržiavanie cestnej komunikácie v dobrom prevádzkyschopnom a bezpečnom stave,
zabezpečenie prevádzkovej funkčnosti vozovky, spoľahlivosti a bezpečnosti cestnej premávky. Znamená to tiež, že
odstránením porúch sa cestnej komunikácii prinavrátia pôvodné funkčné vlastnosti. Do údržby patrí aj čistenie vozoviek,
ostatných súčastí cestnej komunikácie vrátane drobných opráv, vegetačných úprav a zimnej údržby, teda prác
zameraných na predchádzanie tvorby poľadovice a odstránenie snehu a ľadu a všetky údržbové práce a úlohy s tým
súvisiace.  
Projektové financovanie zahŕňa financovanie projektov v oblasti infraštruktúry s dĺžkou trvania projektu najmenej desať
rokov a riadených projektovými spoločnosťami založenými špeciálne pre tento účel. Projektové spoločnosti sú
financované prostredníctvom súkromného kapitálu a cudzích zdrojov vo forme dlhu.  
Realizáciou stavby sa rozumejú stavebné práce na výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest alebo ciest obdobného
charakteru a všetkých súvisiacich a vyvolaných prác, ktoré sú potrebné na uskutočnenie diela. Za realizáciu stavby sa
považuje minimálne odovzdanie do predčasného užívania/užívania. 
Rozpon je vzájomná vzdialenosť medzi osami podpôr hlavnej nosnej konštrukcie. 
Rýchlostná cesta je cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku
motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými,
výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Rýchlostnou cestou je tiež cesta vyhradená na premávku
motorových vozidiel, prístupná len cez mimoúrovňové alebo riadené križovatky, na ktorej je predovšetkým v jazdnom
pruhu zakázané zastavenie a státie. Rýchlostnou cestou podľa tohto oznámenia je minimálne 4-pruhová smerovo
rozdelená cestná komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m a návrhovou rýchlosťou minimálne 80 km/h. 
Vlastné imanie predstavuje rozdiel medzi majetkom (aktívami) a záväzkami (cudzími zdrojmi) spoločnosti, pričom
prezentácia (vykazovanie) vlastného imania je upravená v medzinárodnom účtovnom štandarde IAS 1 prezentácia
účtovnej závierky na účely vykazovania podľa IFRS.  
VI.2.4 Žiadosť o účasť bude obsahovať: 
a) obsah - zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov s uvedenými číslami strán podľa bodu VI.2.8, 
b) identifikačné údaje záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje každého člena skupiny
dodávateľov). Dokument bude podpísaný osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo člena skupiny dodávateľov, 
c) čestné vyhlásenie podľa bodu VI.2.7,  
d) vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti, 
e) v prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov skupiny podľa bodu VI.2.6, 
f) v prípade, ak to záujemca alebo skupina dodávateľov uzná za vhodné, splnomocnenie pre fyzickú osobu, ktorá bude
oprávnená prijímať pokyny vo verejnom obstarávaní a oprávnená konať za záujemcu alebo skupinu dodávateľov. 
VI.2.5 Záujemca v žiadosti o účasť uvedie najmenej tieto údaje: (i) názov záujemcu (členov skupiny dodávateľov), (ii)
adresu sídla/miesta podnikania záujemcu (členov skupiny dodávateľov), (iii) telefónne a faxové číslo záujemcu (členov
skupiny dodávateľov), (iv) kontaktnú e-mailovú adresu záujemcu (členov skupiny dodávateľov), (v) úplný zoznam
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členov skupiny dodávateľov (v prípade skupiny dodávateľov). Žiadosť o účasť musí byť podpísaná záujemcom. V
prípade skupiny dodávateľov musí byť žiadosť o účasť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov. Záujemca a
každý člen skupiny dodávateľov predloží tiež ako súčasť žiadosti o účasť výpis z obchodného registra alebo ekvivalentný
doklad podľa krajiny jeho sídla alebo miesta podnikania.  
VI.2.6. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou žiadosti o účasť aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena
skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu obstarania koncesie. Úkony
splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné
splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. 
VI.2.7. Prílohou žiadosti o účasť musí byť osobitné písomné čestné vyhlásenie podpísané záujemcom o tom, že
záujemca porozumel tomuto oznámeniu a že všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v
žiadosti o účasť sú pravdivé a úplné. 
VI.2.8 Verejný obstarávateľ odporúča jednotlivé dokumenty v rámci žiadosti o účasť očíslovať a priložiť obsah
(položkový zoznam jednotlivých dokumentov). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola dokumentácia zviazaná bez
možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá je
zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je
zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu). 
VI.2.9 Ďalšie informácie budú súčasťou Informačného memoranda, ktoré verejný obstarávateľ sprístupní záujemcovi na
žiadosť doručenú na kontaktné miesto podľa bodu I.1 tohto oznámenia. Informačné memorandum je zároveň dostupné
aj na webovej stránke http://www.obchvatbratislavy.sk alebo http://www.d4r7.sk a na stránke profilu verejného
obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/2305/147419. 
VI.2.10 Lehota na doručenie žiadostí o vysvetlenie je do: 27.02.2015 do 14:00. 
VI.2.11 Všetky doklady požadované týmto oznámením vrátane žiadosti o účasť, dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, musia byť doručené súčasne
v (i) listinnej podobe a (ii) elektronickej podobe na DVD alebo CD nosiči/nosičoch v 3 vyhotoveniach ako naskenované
fotokópie dokladov predložených v listinnej podobe. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúce sú doklady predložené
v listinnej podobe.  
VI.2.12 Záujemca vloží doklady podľa predchádzajúcich bodov do nepriehľadnej obálky alebo obalu. Obálka alebo obal
musia byť uzatvorené a zapečatené proti nežiaducemu otvoreniu a označené nasledujúcimi údajmi: 
(a) názov a adresa verejného obstarávateľa, 
(b) názov a adresa sídla alebo miesta podnikania záujemcu (členov skupiny dodávateľov), 
(c) označenie: Koncesia PPP - žiadosť o účasť - neotvárať!, 
(d) heslo: PPP - D4 R7. 
VI.2.13. Verejný obstarávateľ vyzve najviac 4 záujemcov, ktorí splnili a preukázali podmienky účasti, na účasť na
dialógu. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti,
pokiaľ podmienky účasti splnili menej ako 4 záujemcovia. Pokiaľ viac ako 4 záujemcovia splnili podmienky účasti,
verejný obstarávateľ použije kritériá uvedené v bodoch VI.2.14. a VI.2.15. na obmedzenie počtu záujemcov. V takomto
prípade sa postupu, ktorým bude uzavretá koncesná zmluva, zúčastnia najviac 4 záujemcovia, ktorí splnili a preukázali
podmienky účasti a dosiahli najvyšší počet bodov na základe vyhodnotenia kritérií uvedených v bode VI.2.15. 
VI.2.14. Kritériá na výber záujemcov, ktorí splnili a preukázali podmienky účasti a ktorí sa zúčastnia postupu, ktorým
bude uzavretá koncesná zmluva (ďalej len "kritériá"), a ich váha: 
a) Referencie a potvrdenia odberateľov spĺňajúce minimálne kritériá uvedené v bode 3.1.1.1 tohto oznámenia s
relatívnou váhou 4 %,  
b) Referencie a potvrdenia odberateľov spĺňajúce minimálne kritériá uvedené v bode 3.1.1.2 tohto oznámenia s
relatívnou váhou 3 %,  
c) Referencie a potvrdenia odberateľov spĺňajúce minimálne kritériá uvedené v bode 3.1.1.3 tohto oznámenia s
relatívnou váhou 3 %,  
d) Referencie a potvrdenia odberateľov spĺňajúce minimálne kritériá uvedené v bode 3.1.1.4 tohto oznámenia s
relatívnou váhou 10 %, 
e) Referencie a potvrdenia odberateľov spĺňajúce minimálne kritériá uvedené v bode 3.1.1.5 tohto oznámenia s
relatívnou váhou 10 %,  
f) Referencie a potvrdenia odberateľov spĺňajúce minimálne kritériá uvedené v bode 3.1.2.1 tohto oznámenia s
relatívnou váhou 10 %,  
g) Referencie a potvrdenia odberateľov spĺňajúce minimálne kritériá uvedené v bode 3.1.2.2 tohto oznámenia s
relatívnou váhou 10 %,  
h) Referencie a potvrdenia odberateľov spĺňajúce minimálne kritériá uvedené v bode 3.1.2.3 tohto oznámenia s
relatívnou váhou 50 %.  
Vyhodnocované údaje v rámci kritérií sú: 
a) podľa bodu 3.1.1.1 tohto oznámenia - celková dĺžka diaľnic a rýchlostných ciest, za ktoré bola vypracovaná
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie alebo dokumentácia obdobného charakteru, 
b) podľa bodu 3.1.1.2 tohto oznámenia - celková dĺžka diaľnic a rýchlostných ciest, za ktoré bola vypracovaná realizačná
dokumentácia alebo dokumentácia obdobného charakteru,  
c) podľa bodu 3.1.1.3 tohto oznámenia - celková dĺžka mostných objektov na diaľniciach a rýchlostných cestách, za
ktoré bola vypracovaná realizačná dokumentácia alebo dokumentácia obdobného charakteru,  
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d) podľa bodu 3.1.1.4 tohto oznámenia - celková dĺžka diaľnic a rýchlostných ciest, na ktorých bola vykonávaná
komplexná prevádzka a údržba, 
e) podľa bodu 3.1.1.5 tohto oznámenia - celková výška získaného projektového financovania, 
f) podľa bodu 3.1.2.1 tohto oznámenia - celková súhrnná dĺžka diaľnic a rýchlostných ciest, 
g) podľa bodu 3.1.2.2 tohto oznámenia - celková súhrnná dĺžka mostných objektov na diaľniciach a rýchlostných
cestách, 
h) podľa bodu 3.1.2.3 tohto oznámenia - celková výška stavebných nákladov PPP projektov. 
VI.2.15 Kritériá majú z pohľadu celkového bodového ohodnotenia záujemcu nasledujúci spôsob ich uplatnenia: 
a) Všetky referencie a potvrdenia odberateľov sa budú vyhodnocovať podľa ich rozdelenia záujemcom v rámci jeho
žiadosti o účasť do vyššie uvedených skupín. Za týmto účelom verejný obstarávateľ odporúča identifikovať, ktoré
referencie za rozhodujúce obdobie má verejný obstarávateľ priradiť ku ktorému bodu 3.1.1.1 až 3.1.1.5 a 3.1.2.1 až
3.1.2.3 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať v rámci kritérií na výber záujemcov, ktorých vyzve
na účasť na dialógu, len tie potvrdenia odberateľov alebo referencie, ktoré splnili minimálne požadovanú úroveň podľa
tohto oznámenia.  
b) Záujemcovi, ktorého referencie v rámci príslušnej skupiny referencií dosiahnu najvyššiu hodnotu vyhodnocovaného
údaju, sa pridelí maximálny počet bodov 100. 
c) Každému ďalšiemu záujemcovi v poradí v rámci príslušnej skupiny referencií budú body prideľované proporcionálne,
pričom ich počet sa určí ako podiel rozhodujúcej hodnoty záujemcu, ktorého potvrdenia alebo referencie sa vyhodnocujú
a najlepším záujemcom v rámci tej istej skupiny referencií, vynásobený hodnotou 100. Výsledná hodnota sa zaokrúhli na
dve desatinné miesta s tým, že číslica na treťom desatinnom mieste sa zaokrúhli od číslice päť nahor.  
d) Výsledný počet bodov vypočítaný podľa predchádzajúceho písm. c) bude vynásobený percentuálnou hodnotou
váhového kritéria podľa bodu VI.2.14 tohto oznámenia v rámci príslušnej skupiny referencií. Výsledná hodnota sa
zaokrúhli na dve desatinné miesta s tým, že číslica na treťom desatinnom mieste sa zaokrúhli od číslice päť nahor. 
e) Výsledné bodové hodnotenie, na základe ktorého bude uskutočnený výber záujemcov, ktorých verejný obstarávateľ
vyzve na účasť na dialógu, bude vypočítaný ako súčet všetkých bodov pridelených v rámci skupín referencií alebo
potvrdení odberateľov podľa bodov 3.1.1.1 až 3.1.1.5 a 3.1.2.1 až 3.1.2.3 tohto oznámenia vypočítaných podľa
predchádzajúcich bodov VI.2.13 až VI.2.15 tohto oznámenia. 
f) V prípade rovnosti bodov na 4. a 5. mieste bude rozhodujúcim kritériom v súlade s bodom 3.1.2.3 tohto oznámenia
celková výška stavebných nákladov PPP projektov. V prípade rovnosti celkovej výšky stavebných nákladov PPP projektov
bude rozhodujúcim kritériom celková dĺžka diaľnic a rýchlostných ciest podľa bodu 3.1.2.1 tohto oznámenia.  
VI.2.16 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že podľa § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov je oprávnený uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom
vlády Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť koncesnú zmluvu, ak nedôjde k jej
schváleniu vládou Slovenskej republiky. 
VI.2.17 Ak by ktorýkoľvek doklad podľa záujemcu obsahoval osobné údaje podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 84/2014 Z. z., je záujemca povinný
zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnej listine alebo dokumente v elektronickej podobe, alebo zabezpečiť
pre verejného obstarávateľa súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. Ak by
ktorýkoľvek doklad podľa záujemcu obsahoval obchodné tajomstvo, je záujemca povinný toto obchodné tajomstvo
označiť. 
VI.2.18 Lehota viazanosti ponúk bude uvedená v Informatívnom dokumente.  
VI.2.19 Verejný obstarávateľ požiada pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní záujemcov
a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a
známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym
akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 %
akcií tejto právnickej osoby, nie starší ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu,
adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 
VI.2.20 Postupom, ktorým bude vybraný úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená koncesná zmluva, bude súťažný
dialóg. 
VI.2.21 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na výsledky súťažného dialógu, môže byť Projekt rozšírený o
stavebné objekty alebo zúžený o niektoré stavebné úseky a/alebo stavebné objekty.

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
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VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.01.2015
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