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Týmto	Dodatkom	č.	2	k	Súťažným	podkladom	sa	menia	a	dopĺňajú	nasledovné	časti	Súťažných	podkladov	zo	dňa	
13.11.2017	v	znení	Dodatku	č.	1	k	Súťažným	podkladom	zo	dňa	16.11.2017:		
	
	
1.	 V	časti	A.	Pokyny	na	vypracovanie	ponuky	-		

bod	23.2	sa	rusí	a	nahrádza	sa	nasledovným	znením:	
	
„Lehota	na	predkladanie	ponúk:	10.01.2018	do	11.00	hod.“		
	
	

2.	 V	časti	A.	Pokyny	na	vypracovanie	ponuky	-		
bod	25.1	sa	rusí	a	nahrádza	sa	nasledovným	znením:	
	
„Otváranie	ponúk	sa	uskutoční	dňa	10.01.2018	do	14.00	hod.	na	adrese:	
	
Verejné	prístavy,	a.	s.	
Prístavná	10,	8210	09	Bratislava,	Slovenská	republika“	
	
	

3.	 V	časti	F.	Podmienky	účasti	-		
časť	2	Technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	pre	Časť	1	predmetu	zákazky	podbod	1.2.	sa	ruší	
a	nahrádza	sa	nasledovným	znením:	
	
„jednej	zákazky,	ktorej	predmetom	bolo	poskytnutie	služieb	týkajúcich	sa	návrhu	projektovej	dokumentácie	
pre	uskladnenie	a	čerpanie	LNG	v	prístave	situovanom	na	vnútrozemskej	vodnej	ceste	alebo	námornej	vodnej	
ceste.“	
	
	

4.		 V	časti	F.	Podmienky	účasti	-		
časť	2	Technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	pre	Časť	1	predmetu	zákazky	podbod	2.2.	písm.	b)	sa	
ruší	a	nahrádza	sa	nasledovným	znením:	

	
„minimálne	1	skúsenosť	v	pozícii	projektanta	na	projekte	zameranom	na	stavbu	v	oblasti	vodohospodárskych	
stavieb,	 ktorý	 súvisel	 so	 stavbou	 v	 prístave	 situovanom	 na	 vnútrozemskej	 vodnej	 ceste	 alebo	 námornej	
vodnej	ceste	s	minimálnou	prekládkou	500	000	ton	ročne.“	
	
	

5.		 V	časti	F.	Podmienky	účasti	-		
časť	 2	 Technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť	 pre	 Časť	 1	 predmetu	 zákazky	 Zdôvodnenie	
primeranosti	 požadovaných	 podmienok	 účasti	 podľa	 §	 38	 ods.	 5	 ZVO	 k	 bodu	 2.	 sa	 ruší	 a	 nahrádza	 sa	
nasledovným	znením:	
	
„Zdôvodnenie	 primeranosti	 požadovaných	 podmienok	 účasti	 podľa	 §	 38	 ods.	 5	 ZVO:	 Uchádzač	 musí	
preukázať,	že	má	dostatočnú	odbornú	personálnu	vybavenosť	pre	zabezpečenie	realizácie	predmetu	zákazky,	
a	to	najmä	expertov	pre	prípravu	štúdií	v	oblasti	dopravy,	projektovanie	vodohospodárskych	stavie,	železníc	
a	dráh,	projektovania	dopravnej	a	manipulačnej	 techniky.	Účasť	 vymedzených	expertov	 je	nevyhnutná	pri	
realizácii	 predmetu	 zákazky,	 s	 ohľadom	 na	 technické	 podmienky	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava	 (najmä	
vnútrozemský	charakter	prístavu,	 jeho	 infraštruktúra	a	úroveň	prekládky)	a	požiadavky	predmetu	zákazky.	
S	 ohľadom	 na	 minimálne	 rozdiely	 medzi	 charakterom	 vnútrozemského	 prístavu	 a	 námorného	 prístavu	
v	kontexte	predmetu	zákazky	je	akceptovateľné	preukázanie	relevantnej	skúsenosti	uchádzača	v	rámci	plnenia	
zmlúv	 rovnakého	 alebo	 podobného	 charakteru	 ako	 je	 predmet	 zákazky,	 aj	 prostredníctvom	 súvisiacej	
skúsenosti	v	podmienkach	námorného	prístavu.	Požadované	skúsenosti	hlavného	analytika	majú	preukázať	
schopnosť	uchádzača	zabezpečiť	kvalitné	a	odborné	dodanie	zákazky	z	pohľadu	vyhodnotenia	variantného	
technického	 riešenia	 dopravnej	 infraštruktúry.	 Požadované	 skúsenosti	 projektanta	 vodohospodárskych	
stavieb	 majú	 preukázať	 schopnosť	 uchádzača	 zabezpečiť	 kvalitné	 a	 odborné	 dodanie	 zákazky	 z	 pohľadu	
konštrukcie	 inžinierskych	 stavieb	v	oblasti	 vodohospodárskych	 stavieb.	Požadované	skúsenosti	projektanta	
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železničných	stavieb	majú	preukázať	schopnosť	uchádzača	zabezpečiť	kvalitné	a	odborné	dodanie	zákazky	z	
pohľadu	 konštrukcie	 inžinierskych	 stavieb	 v	 oblasti	 železníc	 a	 dráh.	 Požadované	 skúsenosti	 projektanta	
dopravnej	 a	 manipulačnej	 techniky	 majú	 preukázať	 schopnosť	 uchádzača	 zabezpečiť	 kvalitné	 a	 odborné	
dodanie	zákazky	z	pohľadu	projektovania	v	oblasti	dopravnej	a	manipulačnej	techniky.“	
	
	

6.		 V	časti	F.	Podmienky	účasti	-		
časť	3	Technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	pre	Časť	2	predmetu	zákazky	podbod	2.2.	písm.	b)	sa	
ruší	a	nahrádza	sa	nasledovným	znením:	
	
„minimálne	 2	 skúsenosti	 v	 pozícii	 špecialistu	 na	 prepravu	 a	 skladovanie	 nebezpečného	 tovaru	 vodnou	
a	cestnou	dopravou	 (alebo	obdobnej	pozícii)	na	projektoch,	 ktorých	predmetom	bolo	 spracovanie	analýz	
zameraných	na	prepravu	nebezpečnch	látok	po	vnútrozemských	vodných	cestách	alebo	námorných	vodných	
cestách.“	

	
	
7.		 V	časti	F.	Podmienky	účasti	-		

časť	4	Technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	pre	Časť	3	predmetu	zákazky	podbod	1.1.	sa	ruší	
a	nahrádza	sa	nasledovným	znením:	
	
„jednej	zákazky,	ktorej	predmetom	bolo	poskytnutie	služieb	týkajúcich	sa	spracovania	CBA	analýzy	pre	stavbu	
a	prevádzku	zariadenia	na	skladovanie	a	distribúciu	kvapalných	palív	v	prístave	situovanom	na	vnútrozemskej	
vodnej	ceste	alebo	námornej	vodnej	ceste	s	minimálnou	prekládkou	500	000	ton	ročne.“	

	
	
8.		 V	časti	F.	Podmienky	účasti	-		

časť	 4	 Technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť	 pre	 Časť	 3	 predmetu	 zákazky	 Zdôvodnenie	
primeranosti	 požadovaných	 podmienok	 účasti	 podľa	 §	 38	 ods.	 5	 ZVO	 k	 bodu	 1.	 sa	 ruší	 a	 nahrádza	 sa	
nasledovným	znením:	
	
„Zdôvodnenie	 primeranosti	 požadovaných	 podmienok	 účasti	 podľa	 §	 38	 ods.	 5	 ZVO:	 Zoznam	 úspešne	
realizovaných	 zákaziek	má	garantovať	 odborné	 a	 kvalitné	 plnenie	 zákazky,	 ako	 aj	 preukázanie	 skúsenosti	
uchádzača	s	plnením	zmlúv	rovnakého	alebo	podobného	charakteru	ako	je	predmet	zákazky	a	to,	s	ohľadom	
na	technické	podmienky	vo	verejnom	prístave	Bratislava	(najmä	vnútrozemský	charakter	prístavu	a	úroveň	
prekládky)	 a	 požiadavky	 predmetu	 zákazky.	 S	 ohľadom	 na	 minimálne	 rozdiely	 medzi	 charakterom	
vnútrozemského	prístavu	a	námorného	prístavu	v	kontexte	predmetu	zákazky	je	akceptovateľné	preukázanie	
relevantnej	 skúsenosti	 uchádzača	 v	 rámci	 plnenia	 zmlúv	 rovnakého	 alebo	 podobného	 charakteru	 ako	 je	
predmet	 zákazky,	 aj	 prostredníctvom	 súvisiacej	 skúsenosti	 v	 podmienkach	 námorného	 prístavu.	 Účelom	
stanovenia	podmienky	účasti,	ako	aj	minimálnej	požadovanej	úrovne	štandardov,	podľa	tohto	bodu	je	najmä	
preukázanie	skutočnosti,	 že	uchádzač	má	skúsenosť	 s	 realizáciou	činností,	 ktoré	sú	zahrnuté	do	predmetu	
zákazky,	a	ďalej,	či	je	spoľahlivý	a	technicky	spôsobilý	zrealizovať	predmet	zákazky.“		
	
	

9.		 V	časti	F.	Podmienky	účasti	-		
časť	5	Technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	pre	Časť	4	predmetu	zákazky	podbod	1.1.	sa	ruší	
a	nahrádza	sa	nasledovným	znením:	
	
„jednej	 zákazky,	 ktorej	 predmetom	 bolo	 poskytnutie	 služieb	 týkajúcich	 sa	 spracovania	 zámeru	 EIA	 pre	
uskladnenie	 a	 čerpanie	 LNG,	 resp.	 CNG	 v	 prístave	 situovaného	 na	 vnútrozemskej	 vodnej	 ceste	 alebo	
námornej	vodnej	ceste	s	minimálnou	prekládkou	500	000	ton	ročne.“	

	
	
10.	 V	časti	F.	Podmienky	účasti	-		

časť	 5	 Technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť	 pre	 Časť	 4	 predmetu	 zákazky	 Zdôvodnenie	
primeranosti	 požadovaných	 podmienok	 účasti	 podľa	 §	 38	 ods.	 5	 ZVO	 k	 bodu	 1.	 sa	 ruší	 a	 nahrádza	 sa	
nasledovným	znením:	
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„Zdôvodnenie	 primeranosti	 požadovaných	 podmienok	 účasti	 podľa	 §	 38	 ods.	 5	 ZVO:	 Zoznam	 úspešne	
realizovaných	 zákaziek	má	garantovať	 odborné	 a	 kvalitné	 plnenie	 zákazky,	 ako	 aj	 preukázanie	 skúsenosti	
uchádzača	s	plnením	zmlúv	rovnakého	alebo	podobného	charakteru	ako	je	predmet	zákazky	a	to,	s	ohľadom	
na	technické	podmienky	vo	verejnom	prístave	Bratislava	(najmä	vnútrozemský	charakter	prístavu	a	úroveň	
prekládky)	 a	 požiadavky	 predmetu	 zákazky.	 S	 ohľadom	 na	 minimálne	 rozdiely	 medzi	 charakterom	
vnútrozemského	prístavu	a	námorného	prístavu	v	kontexte	predmetu	zákazky	je	akceptovateľné	preukázanie	
relevantnej	 skúsenosti	 uchádzača	 v	 rámci	 plnenia	 zmlúv	 rovnakého	 alebo	 podobného	 charakteru	 ako	 je	
predmet	 zákazky,	 aj	 prostredníctvom	 súvisiacej	 skúsenosti	 v	 podmienkach	 námorného	 prístavu.	
Účelom	stanovenia	podmienky	účasti	,	ako	aj	minimálnej	požadovanej	úrovne	štandardov,	podľa	tohto	bodu	
je	 najmä	preukázanie	 skutočnosti,	 že	 uchádzač	má	 skúsenosť	 s	 realizáciou	 činností,	 ktoré	 sú	 zahrnuté	 do	
predmetu	zákazky,	a	ďalej,	či	je	spoľahlivý	a	technicky	spôsobilý	zrealizovať	predmet	zákazky.“	

	
	
	
Ostatné	časti	Súťažných	podkladov	v	znení	Dodatku	č.	1	sa	nemenia	a	zostávajú	v	plnom	znení	v	platnosti.	Tento	
Dodatok	č.	2	k	Súťažným	podkladom	nadobúda	účinnosť	dňa	06.12.2017.	
 


