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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. 72: 
Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste mi potvrdili, akú dokumentáciu je potrebné predložiť na 
splnenie požiadaviek ekonomickej a finančnej spôsobilosti uvedených v oddiele III.1.2) bod 
2.1.1.. V § 27 ods. 1 písm. c) sa uvádza, že predloženie súvahy a výkazu o majetku a záväzkoch s 
údajmi za príslušné roky je dostatočným dôkazom na splnenie stanovených požiadaviek. Na 
druhej strane sa v bode 2.1.2 toho istého oddielu uvádza, že na preukázanie uvedených 
požiadaviek je nevyhnutné predložiť úplné účtovné závierky, čím my rozumieme nielen súvahy 
a výkaz ziskov a strát, ale aj komentáre a poznámky nezávislých audítorov ku všetkých 
položkám obsiahnutým v týchto dokumentoch.  
Odpoveď č. 72: 
V súlade s bodom 2.1.1 Oznámenia je potrebné predložiť kompletnú riadnu účtovnú závierku.  
 
Otázka č. 73: 
Okrem toho, na základe oddielu VI.2.11 oznámenia o verejnom obstarávaní máme za to, že je 
potrebné predložiť 1 originál v listinnej podobe a 3 kópie v elektronickej podobe (na CD alebo 
DVD nosiči). Potvrďte mi, prosím, či je to správne. 
Odpoveď č. 73: 
Verejný obstarávateľ odkazuje na odpoveď na otázku č.37 tretieho kola odpovedí na žiadosti 
o vysvetlenie.  
 
Otázka č. 74: 
V bode 3.1.1.1 sa uvádza, že: „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.“  Nakoľko sa 
to v podmienkach priamo neuvádza, týmto Vás žiadame o vysvetlenie, či sa pod diaľnicami 
a rýchlostnými cestami rozumejú výhradne novopostavené cestné stavby alebo aj diaľnice 
a rýchlostné cesty, na ktorých prebehla akákoľvek stavebná úprava (rekonštrukcia, rozšírenie 
o ďalší jazdný pruh, nová povrchová úprava)?  
Odpoveď č. 74: 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať iba také potvrdenia odberateľov alebo referencie 
týkajúce sa vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo 
dokumentácie obdobného charakteru za projekty, ktorých rekonštrukcia sa týkala celej 
konštrukcie, všetkých prvkov infraštruktúry a nie len nejakej časti, povrchu (napríklad len krytu 
vozovky, len rekonštrukcie vozovky, len zemného telesa, len nosnej konštrukcie mostu atď.). 
Každé potvrdenie odberateľa alebo referencia bude posudzovaná individuálne s ohľadom na 
podmienky stanovené Oznámením, preto záujemca musí poskytnúť relevantné a jednoznačné 
technické údaje a dokumentáciu a popis rozsahu uskutočnených prác.  
 
Otázka č. 75: 
V bode 3.1.1.2 je uvedené, že: „Záujemca preukáže vypracovanie realizačnej dokumentácie 
alebo dokumentácie obdobného charakteru pre diaľnice alebo rýchlostné cesty v súhrnnej dĺžke 
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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.“ Bude verejný obstarávateľ 
považovať za splnenie podmienok preukázanie vypracovania projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie alebo dokumentácie obdobného charakteru iba pre novopostavené 
diaľnice a rýchlostné cesty alebo bude akceptovať i diaľnice a rýchlostné cesty v prevádzke, na 
ktorých prebehla napr. rekonštrukcia, rozšírenie o ďalší jazdný pruh, nová povrchová úprava. 
Resp. bude verejný obstarávateľ akceptovať obidve uvedené možnosti?  
Odpoveď č. 75: 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať iba také potvrdenia odberateľov alebo referencie 
týkajúce sa vypracovania realizačnej dokumentácie alebo dokumentácie obdobného 
charakteru za projekty, ktorých rekonštrukcia sa týkala celej konštrukcie, všetkých prvkov 
infraštruktúry a nie len nejakej časti, povrchu (napríklad len krytu vozovky, len rekonštrukcie 
vozovky, len zemného telesa, len nosnej konštrukcie mostu atď.). Každé potvrdenie odberateľa 
alebo referencia bude posudzovaná individuálne s ohľadom na podmienky stanovené 
Oznámením, preto záujemca musí poskytnúť relevantné a jednoznačné technické údaje a 
dokumentáciu a popis rozsahu uskutočnených prác. 
 
Otázka č. 76: 
Projekčné kancelárie, ktoré budú pracovať na  PD pre stavebné rozhodnutie budú 
mať  vedomosť o projekte vo väčšom rozsahu ako ostatné projekčné kancelárie. V prípade 
súťaže sú uchádzači – potencionálni koncesionári, ktorí majú projekčné kancelárie pracujúce 
na PD pre STAVEBNÉ POVOLENIE vo svojom tíme zvýhodnení oproti ostatným uchádzačom, 
ktorí majú projektantov s poznaním iba toho, čo je iba v zverejnenej projektovej dokumentácii 
pre TENDER na Koncesionára! 
Počas súťaže sa bude spracovávať projektová dokumentácia pre stavebné povolenie o ktorej 
budú mať poznatky iba tí uchádzači, ktorí budú s projektantmi, ktorí pracujú na PD pre 
stavebné povolenie v spojení, čo je diskrimináciou a ZNEVÝHODNENÍM ostatných záujemcov 
alebo uchádzačov o KONCESIU. Býva zvyklosťou, že poradcovia sa nemôžu podieľať v súťaži, čo 
by malo platiť obdobne aj na projekčné kancelárie, ktoré na dokumentácii súvisiacej s 
projektom a tým majú väčšie množstvo informácií oproti ostatným uchádzačom (napríklad, 
poznanie technických návrhov podľa PD SP, poznatky o geologických prieskumoch, iné 
vonkajšie náležitosti,...atď., čim si môžu pripravovať aj poznatky o potencionálnych variantných 
riešeniach alebo geológii a pod.  
Mali by byť takéto projekčné kancelárie zo súťaže vylúčené z dôvodu konfliktu záujmov: Áno 
alebo Nie a ak nie tak prečo? 
Odpoveď č. 76:  
V súlade so ZVO sa fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 
dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu môže zúčastniť verejného 
obstarávania. Verejný obstarávateľ nemôže zamietnuť žiadosť o účasť hospodárskeho 
subjektu bez toho, aby ten mal možnosť preukázať, že za daných okolností nemohla uvedená 
situácia spôsobiť skreslenie súťaže (ako vyplýva aj z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora). 
V prípade, že bude mať Verejný obstarávateľ informácie o účasti konkrétnych subjektov, 
ktorých účasť by mohla spôsobiť skreslenie súťaže, bude postupovať v súlade so základnými 
princípmi verejného obstarávania uvedenými v § 9 ZVO. 
  
Otázka č. 77: 
Domnievame sa, že odpoveď na otázku č. 5 podľa Vysvetlenia 1 a odpoveď na otázku č. 18 
Vysvetlenia 2 môžu bez ďalšieho vysvetlenia pôsobiť kontradiktórne. Hoci na základe 
odpovede na otázku č. 8 rozumieme, že Verejný obstarávateľ pripúšťa preukázanie 
ekonomickej a finančnej spôsobilosti finančnými zdrojmi inej osoby aj vo vzťahu k bodu 2.1.1 a 
2.1.2 Oznámenia, dovoľujeme si pre vylúčenie pochybností v tak zásadnej veci požiadať o 



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

 
jednoznačné zodpovedanie nasledovnej otázky/potvrdenie nasledovného predpokladu: 
Prosím jednoznačne potvrďte, že je prípustné, aby záujemca preukázal splnenie podmienok 
účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia (vrátane podmienok podľa bodov 
2.1.1 a 2.1.2 Oznámenia) finančnými zdrojmi inej (tretej) osoby. 
Odpoveď č. 77:  
Odpoveď č. 5 prvého kola odpovedí na žiadosti o vysvetlenie a odpoveď č. 18 druhého kola 
odpovedí na žiadosti o vysvetlenie nie sú kontradiktórne. Verejný obstarávateľ v odpovedi na 
otázku č. 5 uviedol znenie ZVO, ktoré nie je možné meniť s výnimkou zákonného legislatívneho 
postupu. Každý záujemca sa ale môže dovolávať priameho účinku smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na 
stavebné práce, dodávky a služby (ďalej len „Smernica“). Tento účinok priznáva aj Úrad pre 
verejné obstarávanie vo výkladovom stanovisku č. 1/2015, verejný obstarávateľ v takomto 
prípade nemá dôvod na odmietnutie tohto priameho účinku.  Pre vylúčenie pochybností 
verejný obstarávateľ uvádza, že je prípustné, aby záujemca preukázal splnenie podmienok 
účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia (vrátane podmienok podľa bodov 
2.1.1 a 2.1.2 Oznámenia) finančnými zdrojmi inej osoby. 
 
 


