Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Vec:
Odpovede na žiadosti o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky – „Koncesia
na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPP“, zverejnenej vo vestníku č.
22/2015 zo dňa 30.01.2015 pod číslom 2514-KOP
Na základe prijatých žiadostí o vysvetlenie doručených v lehote na vysvetľovanie,
verejný obstarávateľ predkladá nasledovné vyjadrenia:
Otázka č. 9: Zákaznícke certifikáty
Potvrďte prosím, či v prípade, že už boli vydané zákaznícke certifikáty obsahujúce informácie
potrebné zo strany Tender Notice, sú tieto certifikáty platné na predloženie bez toho, aby sa
bral do úvahy určitý časový limit ich platnosti vzhľadom na predošlý dátum podpisu.
Odpoveď č. 9:
V prípade, ak je „zákaznícky certifikát“ potvrdením odberateľa alebo referenciou a obsahuje
požadované údaje podľa oznámenia o koncesii na práce zverejneného vo Vestníku verejného
obstarávania č.22/2015 z 30.01.2015 pod 2514 –KOP a dňa 30.01.2015 v Dodatku k Úradnému
vestníku Európskej únie č. 2015/S 021 – 033433 (ďalej len „Oznámenie“), ktoré preukazujú
splnenie podmienky účasti najmä, ale nie výlučne, s ohľadom na dobu realizácie projektu, nie
je v súlade s Oznámením určený časový limit ich platnosti. Verejný obstarávateľ požaduje od
záujemcov splnenie podmienok účasti podľa zverejneného Oznámenia a súčasne platnej
legislatívy Slovenskej republiky.
Otázka č. 10: Zloženie konzorcia
Objasnite prosím, či existujú časové obmedzenia alebo obmedzenia spôsobu modifikácie
Konzorcií po predbežnom hodnotení, či už vo vzťahu s Koncesionárom alebo s firmami
subdodávateľov podieľajúcich sa na výstavbe.
Odpoveď č. 10:
V súlade s pravidlami a základnými princípmi verejného obstarávania je možná zmena člena
konzorcia po podaní žiadosti o účasť len v prípade, ak by výmena člena konzorcia nemala
dopad na výber konzorcia na účasť v súťažnom dialógu. Ďalšie informácie týkajúce sa
subdodávateľov budú upravené v informatívnych dokumentoch. Verejný obstarávateľ
upozorňuje na skutočnosť, že plnenie, ktorého sa týkalo preukázanie splnenia podmienok
účasti prostredníctvom zdrojov, resp. kapacít tretej osoby, môže úspešný uchádzač, s ktorým
bola uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda, poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej tretej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie (spôsobilosť)
preukázal. Toto plnenie uchádzač nemôže poskytnúť prostredníctvom inej osoby.
Otázka č. 11: Skúsenosti so stavbou ciest v zimnom období
Objasnite prosím, či existuje povinnosť mať skúsenosti so stavbou ciest v zimnom období na
preukázanie skúseností s prevádzkou a údržbou podľa odseku 3.1.1.4.
Odpoveď č. 11:
Podmienka účasti podľa bodu 3.1.1.4 Oznámenia nezahŕňa výstavbu, ale iba prevádzku
a údržbu. Táto prevádzka a údržba musí byť v súlade s Oznámením vykonávaná aj v zimnom
období, teda musí zahŕňať aj zimnú údržbu.
Otázka č. 12: Konzultácia: Definície
Potvrďte prosím, či je definícia nasledovných pojmov správna:
- Skupina dodávateľov („Group of suppliers“): v prípade, že záujemcu tvorí viac ako jedna
spoločnosť, ide o spoločnosti, ktoré tvoria konzorcium záujemcu alebo SPV.
- Subdodávatelia („Subcontractors“): akákoľvek fyzická alebo právnická osoba najatá
záujemcom na poskytnutie určitých služieb, ktoré sú predmetom zmluvy. Skupina
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subdodávateľov má vykonať minimálne 30 % hodnoty zmluvy bez toho, aby existoval
maximálny percentný podiel služieb na objednanie.
- Solventní dodávatelia („Providers“, podľa Schedule 8): akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá nezávisle od vzťahu so záujemcom mu poskytne finančnú solventnosť alebo
technickú spôsobilosť počas plnenia zmluvy.
Objasnite prosím nasledovné pochybnosti o predošlých pojmoch:
- Rozumieme, že nie je potrebné, aby spoločnosť alebo spoločnosti zodpovedné za realizáciu
stavby boli súčasťou „group of suppliers“ alebo konzorcia záujemcu, a môžu sa u nej objednať
služby; je tento výklad správny? Ak nie, objasnite prosím tento pojem.
- Rozumieme, že nie je potrebné, aby boli subdodávateľmi aj „providers“, ktorí poskytnú
záujemcovi finančnú solventnosť alebo technickú spôsobilosť. Napríklad, mohla by existovať
určitá firma skupiny so skúsenosťami v oblasti výstavby, ktorá by nebola najatá záujemcom na
realizáciu stavby, a aj napriek tomu by sa považovala za technicky spôsobilého „provider“. Je
tento výklad správny? Ak nie, objasnite prosím tento pojem.
- Vo vzťahu k predošlej otázke, čo znamená veta „the possibility of the change of the
subcontractor is not affected“, nachádzajúca sa v bodoch 2.3 a 3.5 dokumentu Tender Notice?
Odpoveď č. 12:
Verejný obstarávateľ neposkytuje výklad anglického znenia oznámenia. K Vašim otázkam
uvádzame nasledovné:
1. Záujemca je v zmysle §13 ZVO 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. Skupina dodávateľov sa teda môže
zúčastniť verejného obstarávania. Nie je nevyhnutné, aby spoločnosti, ktoré budú
zodpovedné za realizáciu stavby, boli súčasťou skupiny dodávateľov. Tieto osoby musia
spĺňať podmienky v zmysle ZVO a Oznámenia.
2. Skupina dodávateľov je povinná vykonať celý predmet zákazky. V štádiu predkladania
žiadosti o účasť je záujemca povinný identifikovať percentuálny podiel plnenia, ktorý
má v úmysle zadať subdodávateľom, ak je mu známy. Dodávateľ alebo poskytovateľ
kapacít podľa prílohy č.8 musí mať uzatvorenú so záujemcom zmluvu o poskytnutí
svojich kapacít v prípade, že ním chce záujemca preukázať splnenie podmienok účasti
podľa § 27 a § 28 ZVO. Ďalšie informácie týkajúce sa subdodávateľov budú súčasťou
informatívneho dokumentu.
3. Ide o ustanovenia ZVO, podľa ktorého ak záujemca alebo uchádzač preukázal finančné
a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť 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. Ďalšie informácie
týkajúce sa subdodávateľov budú súčasťou informatívneho dokumentu.
Otázka č. 13:
Prosím potvrďte, že verejný obstarávateľ nevyžaduje osvedčenie dokumentov vydaných
v zahraničí apostilou alebo vyšším overením (superlegalizáciou).
Odpoveď č. 13:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje osvedčenie apostilou ani vyššie overenie (superlegalizáciu)
v prípade dokumentov tvoriacich žiadosť o účasť.
Otázka č. 14:
Prosím potvrďte, že v prípade použitia bilingválnych dokumentov podľa vzorov poskytnutých
verejným obstarávateľom v rámci informatívneho dokumentu nie je potrebné, aby tieto
dokumenty boli potvrdené úradným prekladateľom.
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Odpoveď č. 14:
V súlade s bodom VI.2.1 Oznámenia sa doklady predkladajú v štátnom, teda slovenskom
jazyku. V prípade dvojjazyčných dokumentov uvedených v prílohe Informačného memoranda
nie je potrebné pripojiť úradný preklad, keďže tieto sú uvedené aj v slovenskom jazyku, ak sú
informácie preukázateľne doplnené a podpis oprávnenej osoby sa vzťahuje aj na slovenskú
jazykovú verziu. Úradný preklad je potrebný v prípade akýchkoľvek doplnení nad rámec,
napríklad notárskych doložiek a pod.
Otázka č. 15:
Prosím potvrďte, že vo vzťahu k bodu 2.1.1 Oznámenia „ukončený hospodársky rok
predchádzajúci vyhláseniu verejného obstarávania“ znamená rok 2013 v prípade, ak riadna
účtovná závierka overená audítorom nie je dostupná za rok 2014.
Odpoveď č. 15:
Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že v prípade ak riadna účtovná závierka overená audítorom
nie je dostupná za rok 2014 „ukončený hospodársky rok predchádzajúci vyhláseniu verejného
obstarávania“ znamená rok 2013.
Otázka č. 16:
Prosím potvrďte, že vo vzťahu k bodu 2.1.2 Oznámenia „za posledné 3 hospodárskej roky“
znamená roky 2011, 2012 a 2013 v prípade, ak riadna účtovná závierka overená audítorom nie
je dostupná za rok 2014.
Odpoveď č. 16:
Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že v prípade ak riadna účtovná závierka overená audítorom
nie je dostupná za rok 2014, „posledné 3 hospodárskej roky“ znamenajú roky 2011, 2012
a 2013.
Otázka č. 17:
Verejný obstarávateľ v bode 2.1.2 Oznámenie uvádza, že záujemca preukáže svojej finančné
a ekonomické postavenie „Podľa § 27 ods. 1 písm. d) ZVO prehľadom o celkovom obrate alebo
prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka...“. Prosím
potvrďte, že verejný obstarávateľ nevyžaduje od záujemcov splnenie minimálnej požadovanej
úrovne vo vzťahu k obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.
Odpoveď č. 17:
Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že v bode 2.1.2 Oznámenia požaduje „prehľad o celkovom
obrate“ tak, ako je definované v minimálnej úrovni tohto bodu Oznámenia.
Otázka č. 18:
Prosím potvrďte, že ekonomická a finančná spôsobilosť špecifikovaná v bode 2.1.1 a 2.1.2
Oznámenia môže byť preukázaná finančnými zdrojmi inej osoby, t.j. nie samotným záujemcom.
Máme za to, že ustanovenie § 32 ods. 3 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) je
v rozpore s § 27 ods. 2 ZVO ako aj s ustanovením článku 47 ods. 2 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2004/18/ES a preto pri použití eurokonformného výkladu, resp. v danom
prípade dokonca priameho účinku právne záväzných aktov Európskej únie, musí byť
preukázanie ekonomickej a finančnej spôsobilosti finančnými zdrojmi inej osoby umožnené aj
vo vzťahu k bodu 2.1.1 a 2.1.2 Oznámenia.
Odpoveď č. 18:
Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť eurokonformného výkladu, vo svetle tejto odpovede, je
potrebné vidieť aj odpoveď na otázku č. 5 prvej žiadosti o vysvetlenie Oznámenia.
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Otázka č. 19:
Prosím vysvetlite, či požiadavka „v súhrnnej dĺžke minimálne 20 kilometrov“ podľa bodu
3.1.1.1 a/alebo 3.1.1.2 Oznámenia má byť preukázaná jednou zákazkou alebo môže byť
preukázaná viacerými zákazkami kumulatívne.
Odpoveď č. 19:
Splnenie podmienok účasti podľa bodu 3.1.1.1 Oznámenia môže byť preukázané viacerými
zákazkami. Uvedené platí aj pre podmienku účasti podľa bodu 3.1.1.2 Oznámenia.
Otázka č. 20:
Prosím vysvetlite, či požiadavka podľa bodu 3.1.1.4 Oznámenia má byť preukázaná jednou
zákazkou alebo môže byť preukázaná viacerými zákazkami kumulatívne.
Odpoveď č. 20:
Podmienka účasti podľa bodu 3.1.1.4 Oznámenia môže byť splnená viacerými zákazkami
kumulatívne, avšak aspoň z posúdenia jednej zákazky musí byť zrejmé, že prevádzka a údržba
diaľnic alebo rýchlostných ciest je alebo bola vykonávaná v súvislej dĺžke najmenej 10
kilometrov.
Otázka č. 21:
Prosím vysvetlite, či požiadavka na „zabezpečenie získania projektového financovania, pričom
hodnota projektového financovania musí byť najmenej 200 000 000 EUR (slovom dvesto
miliónov eur)“ podľa bodu 3.1.1.5 Oznámenia má byť preukázaná jednou zákazkou alebo môže
byť preukázaná viacerými zákazkami kumulatívne.
Odpoveď č. 21:
Podmienka účasti zabezpečenia projektového financovania vo výške najmenej
200 000 000 EUR môže byť preukázaná viacerými zákazkami.
Otázka č. 22:
Prosím vysvetlite, či verejný obstarávateľ požaduje, aby moment získania projektového
financovania podľa bodu 3.1.1.5 Oznámenia nastal v období predchádzajúcich troch rokov?
Alebo je postačujúce, aby v predchádzajúcich troch rokoch záujemca disponoval najmenej
20 % účasťou na hlasovacích právach v projektovej spoločnosti, pre ktorú sa zabezpečilo
získanie projektového financovania.
Odpoveď č. 22:
V súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti za
predchádzajúce tri roky.
Predmetom podmienky účasti je „zabezpečenie získania
projektového financovania“, preto moment získania projektového financovania podľa bodu
3.1.1.5 Oznámenia musel nastať v období predchádzajúcich troch rokov.
Otázka č. 23:
Prosím vysvetlite, či požiadavka na realizáciu najmenej 20 kilometrov diaľnic alebo
rýchlostných ciest podľa bodu 3.1.2.1 Oznámenia má byť preukázaná jednou zákazkou alebo
môže byť preukázaná viacerými zákazkami kumulatívne.
Odpoveď č. 23:
Podmienka účasti podľa bodu 3.1.2.1 Oznámenia môže byť splnená viacerými zákazkami
kumulatívne, avšak aspoň z posúdenia jednej zákazky musí byť zrejmé, že minimálne jedna
stavba diaľnice alebo rýchlostnej cesty bola realizovaná v súvislej dĺžke najmenej 7 kilometrov.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Otázka č. 24:
Prosím vysvetlite, akým spôsobom bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať splnenie
požiadavky na „najmenej 20 % účasti na hlasovacích právach projektových spoločnostiach“
podľa bodu 3.1.1.5 a 3.1.2.3 Oznámenia.
Odpoveď č. 24
Je zodpovednosťou záujemcu, aby preukázal, že relevantnom období disponoval alebo získal
projektové financovanie. Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie požadovaných
podmienok v súlade § 33 ZVO. Splnenie podmienok účasti bude posudzovať komisia zriadená
podľa § 40 ZVO.
Otázka č. 25:
Prosím potvrďte, že aj projektová spoločnosť poskytujúca svoje kapacity, ktorá je 100%
dcérskou spoločnosťou záujemcu, bude považovaná za inú osobu podľa bodu 3.5 Oznámenia.
Prosím potvrďte teda, že aj takáto spoločnosť musí preukazovať splnenie podmienok účasti
podľa § 26 ods. 1 ZVO a podpísať zmluvu o zabezpečení finančných zdrojov / odbornej kapacity
podlá prílohy č. 8 Informačného memoranda.
Odpoveď č. 25
Projektová spoločnosť poskytujúca svoje kapacity, ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou
záujemcu, bude považovaná za inú osobu podľa bodu 3.5 Oznámenia, a preto je potrebné
postupovať v súlade s bodom 3.5 oznámenia, resp. podľa § 26 a § 28 ods. 2 ZVO.
Otázka č. 26:
Pri podobných projektoch v zahraničí je bežné, že verejný obstarávateľ poskytne zoznam
právnických a fyzických osôb, ktoré sú vylúčené z účasti na verejnom obstarávaní z dôvodu
vylúčenia možného konfliktu záujmov. Prosím potvrďte, že pri tomto projekte taký zoznam
poskytnutý nebol a nebude.
Odpoveď č. 26
Verejný obstarávateľ v tomto štádiu verejného obstarávania neposkytol takýto zoznam
právnických a fyzických osôb a zatiaľ nad poskytnutím takéhoto zoznamu neuvažuje. Povinnosť
predložiť takýto zoznam nevyplýva zo znenia ZVO.
Otázka č. 27:
Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie požiadaviek podľa bodu 3.1.2.3
Oznámenia, a to konkrétne v nasledovnom rozsahu:
a. Prosím potvrďte, že nie je potrebné, aby PPP projekt dosiahol finančné uzatvorenie
v období predchádzajúcich piatich rokov.
b. Prosím potvrďte, že verejný obstarávateľ nepožaduje, aby fáza výstavby PPP
projektu bola ukončená.
c. Prosím potvrďte, že PPP projekt, v rámci ktorého fáza prevádzky a údržby je
realizovaná v období posledných piatich rokov (t.j. fáza výstavby bola ukončená
pred viac ako 5 rokmi) spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa.
d. Prosím potvrďte, že reštrukturalizácia financovania (ktorá zahŕňa práce identické
(resp. obdobné) so štandardným finančným uzatvorením) spĺňa požiadavky na
finančné uzatvorenie v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.
e. Prosím vysvetlite, či verejný obstarávateľ požaduje, aby k odovzdaniu cestnej
infraštruktúry do predčasného užívania / užívania došlo v predchádzajúcich piatich
rokoch.
f. Prosím vysvetlite, či celkové stavebné náklady v rámci PPP projektu vo výške
100.000.000 EUR bez DPH museli byť vynaložené v predchádzajúcich 5 rokoch.
g. Existujú prípady, keď sa viacerí z členov skupiny dodávateľov, ktorá plánuje
predložiť žiadosť o účasť, podieľajú alebo podieľali na realizácii jedného
spoločného PPP projektu v oblasti cestnej dopravnej infraštruktúry, a to každý
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v rozsahu najmenej 20 % účasti na hlasovacích právach v tej istej projektovej
spoločnosti, realizujúcej PPP projekt), ktorý spĺňa požiadavky podľa bodu 3.1.2.3
Oznámenia Prosím vysvetlite, či sa takéto referencie / potvrdenia odberateľa budú
posudzovať samostatne a teda celkové stavebné náklady v rámci projektu budú
brané do úvahy za každú referenciu / potvrdenie odberateľa samostatne. Inými
slovami, ak dvaja členovia skupiny dodávateľov predložia samostatné vlastné
referencie / potvrdenia odberateľov vo vzťahu k tomu istému projektu, pričom
každá referencia / potvrdenie odberateľa spĺňa požiadavky podľa bodu 3.1.2.3
Oznámenia a celkové stavebné náklady PPP projektu sú vo výške napríklad
150.000.000 EUR bez DPH, tak sa pre účely kritérií na výber záujemcov podľa bodu
VI.2.14 Oznámenia do vyhodnotenia započíta celková výška stavebných nákladov
za každú referenciu / potvrdenie odberateľa, t.j. spolu 300.000.000 EUR bez DPH?
Odpoveď č. 27:
K otázkam týkajúcim sa výlučne bodu 3.1.2.3 Oznámenia uvádzame nasledovné:
a. Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že je potrebné aby projekt dosiahol minimálne
fázu finančného uzatvorenia, ale nie je potrebné, aby PPP projekt dosiahol
finančné uzatvorenie v období predchádzajúcich piatich rokov.
b. Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že fáza výstavby PPP projektu nemusí byť
ukončená.
c. PPP projekt, v rámci ktorého fáza prevádzky a údržby je realizovaná v období
posledných piatich rokov (t.j. fáza výstavby bola ukončená pred viac ako 5 rokmi)
nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa podľa ZVO a Oznámenia. Referencia
alebo potvrdenia odberateľa predložené podľa bodu 3.1.2.3 Oznámenia musia
obsahovať aspekt stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov.
d. Nie je zrejmé, čo znamená pojem reštrukturalizácia financovania. V súvislosti
s financovaním projektu, je potrebné, aby záujemca disponoval 20% účasťou na
hlasovacích právach v projektovej spoločnosti, s ktorou verejný obstarávateľ
uzatvoril zmluvu na realizáciu PPP projektu a súčasne záujemca musel mať
požadovaný podiel v spoločnosti pred odovzdaním cestnej dopravnej
infraštruktúry do predčasného užívania/užívania.
e. Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby k odovzdaniu cestnej infraštruktúry do
predčasného užívania / užívania došlo v predchádzajúcich piatich rokoch, Verejný
obstarávateľ požaduje, aby minimálne časť celkových stavebných nákladov v rámci
PPP projektu boli vynaložené v predchádzajúcich 5 rokoch.
f. V prípade určitého projektu, ak každý člen skupiny dodávateľov disponuje alebo
disponoval 20% účasťou na hlasovacích právach projektovej spoločnosti, ktorá
uzatvorila zmluvu s verejným obstarávateľom, bude každá takáto referencia alebo
potvrdenie odberateľa v rámci vyhodnocovania podmienok účasti vyhodnocovaná
samostatne.
Otázka č. 28: Percento účasti
Potvrďte prosím, že pri predložení skúseností s implementáciou projektov PPP stačí mať účasť
najmenej 20 %, ako je uvedené v Tender Notice číslo 3.1.2.3, a že to má prevahu nad
certifikátmi, ktoré sú zahrnuté v prílohách Information Memorandum (ako je uvedené na
strane 1 dokumentu Information Memorandum). Uveďte prosím, ako je potrebné postupovať
ohľadom časti uvedenej v certifikáte, kde je napísané „Percentuálna účasť viac ako 20 % v
projektovej spoločnosti v čase odovzdania do predčasného užívania/užívania“.
Odpoveď č. 28:
Verejnému obstarávateľovi nie je zrozumiteľná otázka záujemcu. V súlade s bodom 3.1.2.3
Oznámenia je potrebné disponovať najmenej 20% účasťou na hlasovacích právach
v projektovej spoločnosti, s ktorou verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu na realizáciu PPP
projektu. V prílohe č.11 informačného memoranda je uvedený nezáväzný vzor potvrdenia
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odberateľa, z ktorého by malo byť zrejmé, či záujemca disponoval hlasovacími právami v
relevantnom období, a to ešte pred odovzdaním cestnej dopravnej infraštruktúry do
predčasného užívania/užívania. Príloha Informačného memoranda nemení znenie Oznámenia,
ide len o nezáväzný dokument, ktorého úlohou je pomôcť záujemcom vypracovať žiadosť
o účasť.
Otázka č. 29:
Prosím potvrďte, že verejný obstarávateľ nevyžaduje na preukázanie splnenia podmienok
osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k štatutárnemu orgánu
uchádzača, resp. k členovi štatutárneho orgánu uchádzača predloženie výpisu z registra trestov
od fyzickej osoby v prípade, ak štatutárnym orgánom uchádzača je právnická osoba a uchádzač
predloží výpis z registra trestov tejto právnickej osoby.
Odpoveď č. 29:
V súlade s § 26 ods. 1 ZVO je záujemca povinný preukázať, že „nebol on ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin...“. Verejný
obstarávateľ preto upozorňuje na skutočnosť, že v prípade, ak krajina sídla záujemcu upravuje
trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb, je potrebné predložiť výpis z registra trestov
nielen za fyzické osoby – štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, ale aj za záujemcu –
právnickú osobu.
V prípade, ak je štatutárnym orgánom uchádzača alebo záujemcu právnická osoba, uchádzač
alebo záujemca predloží výpis z registra trestov tejto právnickej osoby. Verejný obstarávateľ
odporúča zároveň predložiť čestné vyhlásenie o bezúhonnosti členov štatutárneho orgánu
tejto právnickej osoby.
Otázka č. 30:
Prosím potvrďte, že za účelom preukázania splnenia podmienky dispozície 20% hlasovacími
právami na projektovej spoločnosti vyžadovanej v zmysle bodov 3.1.1.5 a 3.1.2.3 Oznámenie je
postačujúce, ak uchádzač predloží niektorý z nasledovných dokladov:
Potvrdenie odberateľa projektovej spoločnosti, že uchádzač disponuje aspoň 20%
hlasovacími právami v projektovej spoločnosti, alebo
Potvrdenie odberateľa projektovej spoločnosti, že uchádzač vlastní aspoň 20%
akcií v projektovej spoločnosti, alebo
Akcionársku zmluvu, alebo inú časť korporátnej dokumentácie projektovej
spoločnosti, alebo
Iný doklad z ktorého je zrejmé, že uchádzač vlastní aspoň 20% akcií projektovej
spoločnosti ,alebo
Iný doklad z ktorého je zrejmé, že uchádzač disponuje aspoň 20% hlasovacími
právami v projektovej spoločnosti, alebo
Relevantné časti (výňatky z) akcionárskej zmluvy, alebo inej časti korporátnej
dokumentácie projektovej spoločnosti, alebo
Vyhlásenie štatutárneho orgánu alebo inej osoby oprávnenej konať za projektovú
spoločnosť, že uchádzač disponuje aspoň 20% hlasovacími právami v projektovej
spoločnosti, alebo
Vyhlásenie štatutárneho orgánu alebo inej osoby oprávnenej konať za projektovú
spoločnosť, že uchádzač vlastní aspoň 20% akcií projektovej spoločnosti.
Odpoveď č. 30:
Verejný obstarávateľ sa v tomto štádiu nemôže vyjadriť ku konkrétnym dokladom, ktoré budú
predložené v rámci žiadosti o účasť, avšak potvrdenie odberateľa projektovej spoločnosti alebo
akcionárske zmluvy alebo časti z nich, vyhlásenia štatutárneho orgánu alebo inej osoby
oprávnenej konať za projektovú spoločnosť predstavujú uznateľný doklad z pohľadu verejného
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obstarávateľa. V prípade akýchkoľvek pochybností môže v súlade so ZVO verejný obstarávateľ
požadovať doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov.
Otázka č. 31:
V zmysle bodu VI.2.3 Oznámenia je “most” definovaný ako 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.. Prosím potvrďte, že stavby železničných mostov sú postačujúce vo vzťahu
k preukázaniu splnenia podmienok v zmysle bodov 3.1.1.3, 3.1.1.4 a 3.2.1.2 Oznámenia.
Odpoveď č. 31:
V súlade s bodom 3.2.1.2 Oznámenia je záujemca povinný preukázať „realizáciu stavby
mostného objektu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste“, v súlade s 3.1.1.3 Oznámenia je
záujemca povinný preukázať „vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby alebo
dokumentácie obdobného charakteru pre mostný objekt na diaľnici alebo rýchlostnej ceste“
a v súlade s bodom 3.1.1.4 Oznámenia „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 1 kilometer“. Stavby výhradne železničných mostov, ktoré nie sú súčasne
aj diaľnicami alebo rýchlostnými cestami, teda nespĺňajú podmienky účasti podľa bodov
3.1.1.3, 3.1.1.4 a 3.2.1.2 Oznámenia.

