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ZVÄZOK 1 POKYNY
ČASŤ 1.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
ČLÁNOK I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme “ŽSR“
Sídlo organizácie:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
IČO:
31 364 501
DIČ:
2020480121
IČ DPH:
SK2020480121
Právna forma:
Iná právnická osoba
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B
Štatutárny orgán:

Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR

Internetová adresa:

www.zsr.sk

Kontaktné miesto:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:

Ružička Csekes s.r.o.
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Ján Oravík
+ 421 (0)2 32 333 444
koncesia.zilina@r-c.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky
verejného obstarávateľa, týkajúce sa verejnej súťaže, uvedené v oznámení o koncesii a v tejto
koncesnej dokumentácii.

2.2

Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú koncesnú dokumentáciu a budú dodržiavať
všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v tejto koncesnej
dokumentácii.

2.3

Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými
v oznámení o koncesii a v tejto koncesnej dokumentácii a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce
sa podmienok súťaže.

2.4

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená v oznámení o koncesii.

2.5

Pojmy uvedené v koncesnej dokumentácii majú nasledovný význam:
„IPJ“ znamená intermodálna prepravná jednotka.
„Koncesionár“ znamená úspešného uchádzača, ktorý na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej
s verejným obstarávateľom prevádzkuje TIP Žilina.
„Koncesná zmluva“ znamená zmluvu, ktorá bude na základe výsledku verejného obstarávania na
predmet zákazky „Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina“ uzatvorená s úspešným
uchádzačom.
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„Rozhodnutie EK“ – znamená rozhodnutie Európskej komisie zo dňa 17. júla 2013, ktorým bola
schválená štátna pomoc SA.34369 (13/C) (ex 12/N) na výstavbu a prevádzku verejných terminálov
intermodálnej dopravy a ktoré tvorí prílohu č. 9 tejto koncesnej dokumentácie.
„TIP Žilina“ znamená terminál intermodálnej prepravy Žilina.
3

PREDMET KONCESNEJ DOKUMENTÁCIE A POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

3.1

Predmetom tejto koncesnej dokumentácie je postup pri zadávaní koncesie, ktorej predmetom je
koncesia na služby podľa § 4 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní s predmetom zákazky uvedeným
v bode 4 tejto koncesnej dokumentácie.

3.2

Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 102 v spojení s § 66 zákona o verejnom
obstarávaní.

4

PREDMET ZÁKAZKY - KONCESIE

4.1

Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: „Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej
prepravy Žilina“ (ďalej len „Predmet zákazky“)

4.2

Stručný opis predmetu zákazky:
Poskytovanie služieb v oblasti kombinovanej dopravy t.j. manipulácia s IPJ medzi rôznymi druhmi
dopravy. V rámci poskytovanej služby dochádza k manipulácii, skladovaniu, opravovaniu,
prebaľovaniu, prenájmu IPJ. Služba sa poskytuje na skladovacích, komunikačných a prístupových
plochách TIP Žilina. Manipuláciu s IPJ zabezpečujú dva mostové koľajové žeriavy (hlavný a záložný)
s nosnosťou na závese 46 t.

4.3

Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet obstarávania
63100000-0

Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu

Doplňujúce predmety:
42414140-4

Kontajnerové (portálové) žeriavy

42418000-9

Zdvižné, manipulačné, nakladacie a vykladacie mechanizmy

42418940-0

Zariadenia na manipuláciu s kontajnermi

50531400-0

Opravy a údržba žeriavov

63111000-0

Manipulácia s kontajnermi

63121000-3

Skladovanie a uskladňovanie

4.4

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené
vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky tejto koncesnej dokumentácie.

5

MIESTO POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY A KONCESNÁ LEHOTA

5.1

Miesto poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom zákazky:
Terminál intermodálnej prepravy Žilina, obec Teplička nad Váhom, katastrálne územie Teplička
nad Váhom

5.2

Dĺžka koncesnej lehoty bude 30 rokov.

6

ZDROJ FINANCOVANIA
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6.1

Koncesionár nebude mať nárok na žiadne platby od verejného obstarávateľa.

6.2

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

7

ZMLUVA

7.1

Výsledkom verejného obstarávania bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie
Koncesnej zmluvy na predmet zákazky uvedený v bode 4 tejto koncesnej dokumentácie.

7.2

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na zhotovenie požadovaného predmetu zákazky tvorí
Zväzok 2 Obchodné podmienky tejto koncesnej dokumentácie.

8

HOSPODÁRSKY SUBJEKT, ZÁUJEMCA, UCHÁDZAČ

8.1

Za hospodársky subjekt sa považuje fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

8.2

Za záujemcu sa považuje hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

8.3

Za uchádzača sa považuje hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

9

SKUPINA DODÁVATEĽOV

9.1

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.

9.2

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti
vo verejnom obstarávaní.

9.3

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ z dôvodu riadneho plnenia
koncesnej zmluvy vyžaduje, aby skupina dodávateľov najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní od
doručenia výzvy na uzatvorenie koncesnej zmluvy vytvorila (určitú) právnu formu s právnou
subjektivitou.

ČLÁNOK II.
DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE
10

KOMUNIKÁCIA

10.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočňuje
spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.
10.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa uskutočňuje
písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne, elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní alebo ich kombináciou.
10.3 Pri komunikácii elektronickými prostriedkami (e-mailom), doručia sa informácie aj v listinnej podobe
prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa
odoslania tejto informácie elektronickými prostriedkami.
10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými prostriedkami
a informácie predloženej/doručenej v listinnej podobe, osobne alebo poštovou zásielkou, je
rozhodujúca listinná podoba.
10.5 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným
obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu a
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov
týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejnej súťaže a účasti tejto skupiny
dodávateľov vo verejnej súťaži.
11

URČENIE LEHÔT
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11.1 Podľa § 21 zákona o verejnom obstarávaní sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa
končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti
určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom toho
mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom
lehoty najbližší budúci pracovný deň.
12

VYSVETLENIE A DOPLNENIE KONCESNEJ DOKUMENTÁCIE

12.1 V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia
podmienok účasti môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 48 zákona
o verejnom obstarávaní na kontaktnom mieste uvedenom v bode 1 tejto časti koncesnej
dokumentácie.
12.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému
obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr desať dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať
a zaslať záujemcom vysvetlenie.
12.3 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok
účasti verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne všetkým záujemcom, ktorí sú známi, najneskôr
však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie
záujemca požiada dostatočne vopred.
12.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred
alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný
predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
13 PREDINVESTIČNÁ TECHNICKÁ PREVIERKA
13.1 Verejný obstarávateľ vzhľadom na predmet zákazky odporúča záujemcom vykonanie dôkladnej
a podrobnej predinvestičnej technickej previerky. Za týmto účelom verejný obstarávateľ sprístupní
záujemcom
13.1.1 komplexné dáta a dokumenty k projektu TIP ZA a
13.1.2 priestory TIP ZA pre účely obhliadky a skúšobného testovania funkčnosti zariadení TIP ZA
tak, ako je bližšie popísané ďalej v tomto bode koncesnej dokumentácie.
13.2 Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom dáta a dokumenty podľa bodu 13.1.1 tejto časti koncesnej
dokumentácie na DVD, a to na základe písomnej žiadosti záujemcu doručenej na kontaktné miesto
verejného obstarávateľa. S ohľadom na rozsah dát a dokumentov verejný obstarávateľ záujemcom
odporúča, aby si dáta a dokumenty prevzali v súlade s postupom podľa tohto bodu koncesnej
dokumentácie čo najskôr.
13.3 Obhliadka a skúšobné testovanie podľa bodu 13.1.2 tejto časti koncesnej dokumentácie sa uskutoční
v období od 22. 11. 2017 do 19. 01. 2018 v pracovných dňoch. V uvedenom období sa môžu
záujemcovia kedykoľvek (aj opakovane) zúčastniť obhliadky a skúšobného testovania podľa bodu
13.1.2 tejto časti koncesnej dokumentácie. Záujemcovia svoju účasť na obhliadke a skúšobnom
testovaní nahlásia, spolu s uvedením požadovaného termínu obhliadky a identifikačných údajov
(meno, priezvisko, funkcia) zástupcov záujemcu, e-mailom na adresu: koncesia.zilina@r-c.sk
najneskôr 48 hodín pred požadovaným termínom uskutočnenia obhliadky a skúšobného testovania.
Verejný obstarávateľ zabezpečí počas obhliadky a skúšobného testovania účasť svojich zástupcov.
V prípade, ak záujemcovia majú záujem otestovať počas obhliadky a skúšobného testovania aj žeriav,
ktorý je súčasťou TIP ZA, zabezpečia si pre tieto účely odborne spôsobilú osobu, ktorá v súvislosti
s použitím žeriavu musí plniť pokyny Verejného obstarávateľa.
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13.4 Komunikácia súvisiaca s predinvestičnou technickou previerkou, vrátane obhliadky a skúšobného
testovania, bude realizovaná v slovenskom jazyku. Záujemcovia sú povinní zabezpečiť si tlmočníka v
prípade, že nie sú schopní komunikovať v slovenskom alebo českom jazyku.
13.5 Účasťou na predinvestičnej technickej previerke nevzniká žiadna zmluva ani zmluva o budúcej zmluve
a záujemcovia nenadobúdajú žiadne práva. Za žiadnych okolností nemá záujemca právo na náhradu
nákladov a/alebo výdavkov spojených s účasťou na predinvestičnej technickej previerke.
13.6 Verejný obstarávateľ neprehlasuje ani negarantuje, že informácie obsiahnuté v dátach a dokumentoch
podľa bodu 13.1.1 tejto časti koncesnej dokumentácie alebo inak poskytnuté v súvislosti s obhliadkou
a skúšobným testovaním podľa bodu 13.1.2 tejto časti koncesnej dokumentácie sú úplné a správne.
Umožnenie prístupu k týmto informáciám nemôže byť považované ako poskytnutie garancie či
prehlásenia.

ČLÁNOK III.
PRÍPRAVA PONUKY
14

VYHOTOVENIE PONUKY

14.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, perom
s nezmazateľným atramentom a pod.
14.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o koncesii a v tejto koncesnej
dokumentácii, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
14.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača, samostatne časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“,
bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby časť „Ostatné“
tvorila jeden celok a časť „Kritériá“ tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba,
hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou
uchádzača, alebo prípadne iným podobným druhom väzby. Prvá strana ponuky by mala obsahovať
obchodné meno, sídlo alebo adresu uchádzača. Každá strana ponuky by mala byť očíslovaná.
Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných uchádzačom.
14.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili svoje ponuky aj v elektronickej podobe na
pamäťovom médiu (CD/DVD), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú
odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
14.5 Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú dôvernými informáciami v zmysle § 22
zákona o verejnom obstarávaní.
15

NÁKLADY NA VYPRACOVANIE PONUKY

15.1 Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača.
Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek
druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky.
15.2 Ponuky doručené na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej
verejnej súťaže.
16

JAZYK PONUKY

16.1 Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
(slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s
7
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jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti a sú originálne vystavené v cudzom jazyku nesmú byť úradne preložené do českého jazyka, ale
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad do štátneho jazyka.
17

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

17.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene euro. Všetky sumy uvedené v
ponuke, vo formulároch a v iných dokumentoch musia byť vyjadrené v mene euro.
17.2 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v eurách bez DPH.
17.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením
„Nie som platiteľom DPH“.
18

PONUKOVÁ CENA

18.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a v súlade s Rozhodnutím EK.
18.2 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval oznámenie o koncesii, koncesnú
dokumentáciu a všetky dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek
spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutia služby a realizáciu diela. Navrhovaná
cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný,
nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí
jeho povinností.
19

OBSAH PONUKY

19.1 Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky,
označenú slovom:
19.1.1

„Ostatné“, ktorá bude obsahovať:

19.1.1.1

titulný list ponuky s názvom a adresou uchádzača a s označením, z ktorého
jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa tejto koncesnej
dokumentácie;

19.1.1.2

obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované
strany;

19.1.1.3

vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe č. 1
tejto koncesnej dokumentácie. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov,
vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;

19.1.1.4

Výpis z obchodného registra alebo ekvivalentný doklad uchádzača podľa krajiny jeho
sídla alebo miesta podnikania. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov,
výpis z obchodného registra alebo ekvivalentný doklad podľa krajiny sídla sa predloží
za každého jej člena.

19.1.1.5

čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podľa Prílohy č. 2 tejto koncesnej
dokumentácie, v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;

19.1.1.6

plnú moc pre jedného z členov skupiny podľa Prílohy č. 3 tejto koncesnej
dokumentácie, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a
bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v súlade
s formulárom uvedeným v Prílohe č. 3 tejto koncesnej dokumentácie;
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19.1.1.7

doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v Oddiele III.1
Oznámenia o koncesii;

19.1.1.8

zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 14.5 a Prílohy č. 4 tejto koncesnej
dokumentácie;

19.1.1.9

vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 5, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými
kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom
s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok. Navrhovaný
subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.
7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorý má plniť). Uchádzač predloží doklady na splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke,

19.1.1.10 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 6 tejto koncesnej dokumentácie, že
uchádzač súhlasí s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky uvedenými
v častiach Zväzok 2 – „Obchodné podmienky“, Zväzok 3 – „Opis predmetu zákazky“
a časť 1.3 – „Spôsob určenia ceny“ koncesnej dokumentácie. Čestné vyhlásenie musí
byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,
19.1.1.11 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 7 o tom, že v prípade, ak sa uchádzač
stane úspešným uchádzačom uzatvorí poistenia podľa podmienok stanovených
koncesnou zmluvou (Zväzok 2 Obchodné podmienky tejto koncesnej dokumentácie)
a ich uzatvorenie preukáže verejnému obstarávateľovi v lehotách určených koncesnou
zmluvou,
19.1.1.12 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 7 o tom, že v prípade, ak sa uchádzač
stane úspešným uchádzačom bude disponovať osvedčeniami v súlade s koncesnou
zmluvou (Zväzok 2 Obchodné podmienky tejto koncesnej dokumentácie), čo preukáže
verejnému obstarávateľovi v lehotách určených koncesnou zmluvou,
19.1.1.13 v prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, čestné vyhlásenie, že pred
uzatvorením koncesnej zmluvy vytvorí právnu formu podľa bodu 9.3 tejto koncesnej
dokumentácie,
19.1.1.14 naskenovanú kópiu ponuky časť „Ostatné“ na needitovateľnom CD/DVD nosiči.
19.1.2 „Kritériá“, ktorá bude obsahovať:
19.1.2.1

vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ podľa Prílohy č. 8 tejto koncesnej
dokumentácie, vypracovaný podľa časti 1.2 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob
ich uplatnenia“ Zväzku 1 tejto koncesnej dokumentácie;

19.1.2.2

návrh koncesnej zmluvy v jednom vyhotovení podpísaný uchádzačom,
Požiadavky na obsah návrhu koncesnej zmluvy:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh koncesnej zmluvy bol
vypracovaný v súlade so Zväzkom 2 tejto koncesnej dokumentácie.
Uchádzač predloží návrh koncesnej zmluvy, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia
alebo výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o
koncesii a v tejto koncesnej dokumentácii a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uchádzač doplní iba údaje
podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedených v Zväzku 2 Obchodné podmienky
tejto koncesnej dokumentácie.
Návrh koncesnej zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
9
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oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť
podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny.
19.1.2.3

naskenovanú kópiu ponuky časť „Kritériá“ na needitovateľnom CD/DVD nosiči.

ČLÁNOK IV.
PREDKLADANIE PONÚK
20

PREDLOŽENIE PONUKY

20.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 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.
20.2. Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v tlačenej verzii v listinnej podobe v uzavretom obale
osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 24.1
tejto koncesnej dokumentácie v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 24.2 tejto koncesnej
dokumentácie.
21

VARIANTNÉ RIEŠENIA

21.1 Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, bude
sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
22

KOMPLEXNOSŤ PONUKY

22.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je to požadované v koncesnej
dokumentácii. Ponuky predložené na časť predmetu zákazky nebudú akceptované, bude sa na ne
prihliadať ako na ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.
23

OZNAČENIE OBALU PONUKY

23.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky podľa bodu 19 Obsah ponuky tejto koncesnej dokumentácie
do samostatných nepriehľadných obálok, ktoré musia byť uzatvorené a označené nasledovnými
údajmi:
23.1.1 časť ponuky „Ostatné“, označená heslom súťaže „Ostatné – Prevádzkovanie Terminálu
intermodálnej prepravy Žilina“.
23.1.2 časť ponuky „Kritéria“, označená heslom súťaže „Kritériá – Prevádzkovanie Terminálu
intermodálnej prepravy Žilina“.
23.2 Uchádzač vloží obálky s jednotlivými časťami ponuky „Ostatné“ a „Kritériá“ do samostatnej
nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a
označená nasledovnými údajmi:
a)

adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 25.1 tejto koncesnej dokumentácie,

b)

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača,

c)

označenie: „Verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“,

d)

označené heslom súťaže: „Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina“.

23.3 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, na obálke musia byť uvedené obchodné mená
a adresy/sídla všetkých členov skupiny.
24

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
10

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, IČO: 31 364 501
Nadlimitná koncesia – služby

24.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Ružička Csekes s.r.o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
24.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená
do 22. 01. 2018 do 10:00 h.
24.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
24.4 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 24.1 tejto koncesnej
dokumentácie.
24.5 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie
dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
25

DOPLNENIE, ZMENA ALEBO ODSTÚPENIE OD PONUKY

25.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 24.2 tejto koncesnej dokumentácie.
25.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 24.1 tejto koncesnej dokumentácie
a doručením novej ponuky na adresu podľa bodu 24.1 tejto koncesnej dokumentácie v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 24.2 tejto koncesnej dokumentácie.
26

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

26.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31. 12. 2018.
26.2 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, v prípade uplatnenia
revíznych postupov, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím
koncesnej zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo pre objektívne okolnosti, ktoré nastali
počas procesu verejného obstarávania a nebolo ich možné predvídať.
26.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej predĺženej
lehoty viazanosti ponúk.

ČLÁNOK V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
27

OTVÁRANIE PONÚK

27.1 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 22. 01. 2018 o 13:00 h.
27.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní.
27.3 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční v termíne podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní a spôsobom podľa § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
27.4 Miesto otvárania ponúk:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8
813 61 Bratislava 1
27.5 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Z kapacitných
11
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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.
27.6 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba) sa preukáže na otváraní časti ponúk „Kritériá“ preukazom totožnosti a poverený zástupca
uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.
27.7 Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a
zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako
„Kritériá“ sa nezverejňujú.
27.8 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“
pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka
nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí ponúk.
28

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

28.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s
oznámením o koncesii.
28.2 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov do piatich pracovných dní.
28.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej
preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač
je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
28.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa
§ 40 ods. 6 alebo 7 zákona o verejnom obstarávaní.
29

VYHODNOCOVANIE PONÚK

29.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť
informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
29.2 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o koncesii
alebo v koncesnej dokumentácii, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
29.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač
poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
29.4 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam
alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tých častí ponuky, ktoré
sú pre jej cenu podstatné.
29.5 Uchádzač musí doručiť písomné vysvetlenie svojej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu.
29.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené
skutočnosti podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

ČLÁNOK VI.
PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY
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30

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

30.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný
obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov,
vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí
tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali
podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ
písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v
lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40.
30.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 30.1 tejto
koncesnej dokumentácie a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne
písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a
poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku
alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách
prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
31

UZAVRETIE ZMLUVY

31.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk resp.
v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s koncesnou
dokumentáciou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
31.2 Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády
Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov.
31.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 1) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora2) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, 1) ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1) a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.
31.4 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa
odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak
nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa §
164 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona
o verejnom obstarávaní.
31.5 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietka, verejný obstarávateľ pri uzatváraní
zmluvy postupuje podľa § 56 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní.
31.6 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 25 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie
písomne vyzvaný.
31.7 V prípade, ak ponuku predloží skupina dodávateľov, a ak jej ponuku verejný obstarávateľ prijme,
vyžaduje sa z dôvodu riadneho plnenia koncesnej zmluvy, aby skupina dodávateľov najneskôr do 15
pracovných dní od doručenia výzvy na uzatvorenie koncesnej zmluvy vytvorila (určitú) právnu formu s
právnou subjektivitou. Povinnosť podľa tohto bodu koncesnej dokumentácie platí aj pre postup podľa
bodu 31.8 až 31.10 tejto časti koncesnej dokumentácie.

1)
2)

Zákon č.315/2016 Z.z.o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 18 zákona č. 315/2016 Z.z.
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31.8 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56
odseku 8 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
31.9 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do
25 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
31.10 Uchádzač, ktorý sa umiestnili ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 25 pracovných dní
odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

ČLÁNOK VII.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
32

ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

32.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak
-

ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,

-

nedostal ani jednu ponuku,

-

ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a
uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,

-

jeho zrušenie nariadil úrad.

32.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie
tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak
nebolo predložených viac ako dve ponuky, alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú
vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ
nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo
verejné obstarávanie nezrušil.
32.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri
zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
33

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

33.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie a zodpovedné osoby verejného
obstarávateľa nie sú oprávnení počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
33.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
34

VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

34.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby
14

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, IČO: 31 364 501
Nadlimitná koncesia – služby

34.1.1 uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
34.1.2 navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona
o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý
má subdodávateľ plniť.
34.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 34.1.2 tejto koncesnej
dokumentácie, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí
návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety,
ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
34.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia,
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
34.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného
obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky v súlade s § 41
ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač je povinný verejnému
obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné
oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má
uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať,
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že
navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
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ČASŤ 1.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
1

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena, t.j. celková cena za poskytnutie
predmetu zákazky na 30 rokov uvedená v Eur bez DPH.

2

Uchádzač uvedie svoj návrh do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu
č. 8 tejto koncesnej dokumentácie.

3

Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti
a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v oznámení o koncesii
a v koncesnej dokumentácii. Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

4

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol vo formulári „Návrh na plnenie kritérií“
v položke „Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky na 30 rokov“ takú hodnotu, ktorá po
matematickom prepočítaní ceny za poskytnutie predmetu zákazky na 1 kalendárny rok, t.j. po vydelení
hodnotou 30, dosiahne hodnotu minimálne 348 188,63 Eur bez DPH. Komisia na vyhodnocovanie
ponúk vylúči ponuku uchádzača, ktorý uvedie vo formulári „Návrh na plnenie kritérií“ v položke
„Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky na 30 rokov“ takú hodnotu, ktorá po
matematickom prepočítaní ceny za poskytnutie predmetu zákazky na 1 kalendárny rok, t.j. po vydelení
hodnotou 30, dosiahne hodnotu menšiu ako 348 188,63 Eur bez DPH.

5

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za poskytnutie predmetu zákazky na 30 rokov najvyššiu
celkovú cenu v Eur bez DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny
zostupne (od najvyššej po najnižšiu ponukovú cenu) od 2 po x, kde x je počet uchádzačov, ktorých
ponuky sa vyhodnocovali.
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ČASŤ 1.3 SPÔSOB URČENIA CENY
1.

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za predmet zákazky dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a v súlade s Rozhodnutím EK.

2.

V cene sú započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. Súčasťou ceny je aj daň
z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané
v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi.

3.

Cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov).

4.

Celková navrhovaná cena musí byť v zložení:
• cena bez DPH
• sadzba DPH a jej výška
• cena vrátane DPH

5.

Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.

6.

Ponúknutá cena bude počas trvania zmluvy pevná a nemenná.
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ZVÄZOK 2
OBCHODNÉ PODMIENKY
Zväzok 2 – Obchodné podmienky, je zverejnený v samostatnom dokumente.
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ZVÄZOK 3
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Zväzok 3 – Opis predmetu zákazky je zverejnený v samostatnom dokumente a ďalšie časti/prílohy tohto
zväzku sú zverejnené v dataroome
Pokiaľ sú v koncesnej dokumentácii, v technických správach, vo výkresoch/projektovej dokumentácii alebo
v inej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny
výrobca atď. podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené len ako referenčné
a uchádzač môže ponúknuť popísané výrobky/zariadenia alebo ekvivalentné výrobky/zariadenia.
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PRÍLOHA 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov
uchádzača

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania
uchádzača

IČO
Právna forma
Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas
verejnej súťaže

Kontaktná adresa:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
E-mail

V....................................., dňa ................

..................................................
meno, funkcia
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PRÍLOHA 2
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV
1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za
účelom predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu „Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej
prepravy Žilina“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“ so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 v Úradnom vestníku Európskej
únie ......................................, sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku.
Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom
zmluvy najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní od doručenia výzvy na uzatvorenie koncesnej
zmluvy vytvoríme (určitú) právnu formu s právnou subjektivitou.
3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto
vyhlásení v zmysle koncesnej dokumentácie (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu
spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v SR.
V......................... dňa...............

Obchodné meno

................................................

Sídlo/miesto podnikania

meno a priezvisko, funkcia

IČO:

podpis1

Obchodné meno

................................................

Sídlo/miesto podnikania

meno a priezvisko, funkcia

IČO:

podpis

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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PRÍLOHA 3
PLNÁ MOC
PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY, KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV
Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak
ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena
skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena
skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov
skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Prevádzkovanie Terminálu
intermodálnej prepravy Žilina“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 v Úradnom vestníku
Európskej únie .......................................

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

..................................................
podpis splnomocniteľa

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

..................................................
podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam:
V .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

22
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PRÍLOHA 4
ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na
predmet zákazky „Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina“ vyhlásenej verejným
obstarávateľom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ so sídlom
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 v Úradnom vestníku Európskej únie ......................................:
neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo
obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo
obsahuje nasledovné dôverné informácie:

P. č.

Názov dokladu

strana ponuky

1
2
3

V ........................., dňa ...............

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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PRÍLOHA 5
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky
„Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina“ vyhlásenej verejným obstarávateľom
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ so sídlom Klemensova 8, 813
61 Bratislava 1 v Úradnom vestníku Európskej únie ......................................:
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.

Obchodné meno a sídlo
subdodávateľa

IČO

% podiel
na zákazke

Predmet
subdodávok

1
2
3

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).
Uchádzač predloží doklady na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého subdodávateľa, ktorého
uvedie vo svojej ponuke.
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V ........................., dňa ...............

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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PRÍLOHA 6
Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými
podmienkami súťaže uvedenými vo Zväzku 2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,
Zväzku 3 Opis predmetu zákazky a časti 1.3 Spôsob určenia ceny na uskutočnenie zákazky s názvom
„Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina“ vyhlásenej verejným obstarávateľom
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ so sídlom Klemensova 8, 813
61 Bratislava 1 v Úradnom vestníku Európskej únie ......................................

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

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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PRÍLOHA 7
Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný zástupca uchádzača v súťaži na poskytnutie predmetu zákazky s názvom
„Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina“ vyhlásenej verejným obstarávateľom
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ so sídlom Klemensova 8, 813 61
Bratislava 1 v Úradnom vestníku Európskej únie ......................................, týmto:

1.

čestne vyhlasujem, že v prípade, ak sa stanem úspešným uchádzačom uzatvorím poistenia
podľa podmienok stanovených v článku 20 koncesnej zmluvy (Zväzok 2 Obchodné podmienky
koncesnej dokumentácie) a ich uzatvorenie preukážem verejnému obstarávateľovi v lehotách
určených koncesnou zmluvou,

2.

čestne vyhlasujem, že v prípade, ak sa stanem úspešným uchádzačom budem disponovať
osvedčeniami v súlade s koncesnou zmluvou (Zväzok 2 Obchodné podmienky koncesnej
dokumentácie), čo preukážem verejnému obstarávateľovi v lehotách určených koncesnou
zmluvou.

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

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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PRÍLOHA 8
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJVYŠŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO1

Navrhovaná cena
v Eur bez DPH

NIE

DPH v Eur

Navrhovaná cena
v Eur s DPH

Celková
cena
za
poskytnutie
predmetu zákazky na 30 rokov

V ........................., dňa ...............

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis2

Pozn.:
Komisia na vyhodnocovanie ponúk vylúči ponuku uchádzača, ktorý uvedie v položke „Celková cena za
poskytnutie predmetu zákazky na 30 rokov“ takú hodnotu, ktorá po matematickom prepočítaní ceny za
poskytnutie predmetu zákazky na 1 kalendárny rok, t.j. po vydelení hodnotou 30, dosiahne hodnotu menšiu
ako 348 188,63 Eur bez DPH.

Nehodiace sa preškrtnite
Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
1

2
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PRÍLOHA 9
ROZHODNUTIE EK
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PRÍLOHA 10
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

30

