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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
Článok I. Všeobecné informácie 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 Názov organizácie:  Verejné prístavy 
 Adresa organizácie:  Prístavná 10 

    821 09 Bratislava 

 Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Szekeres 
    predseda predstavenstva 

Ing. Bruno Patúš 
 člen predstavenstva 

PhDr. Mária Medveďová 
člen predstavenstva 

 IČO:    36 856 541 

 IČ DPH:   SK2022534008 
 

 

 Kontaktná adresa: PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 

    Gaštanová 13 

    811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

    Slovensko 

 Kontaktná osoba: Mgr. Slavomír Pintér  

 Tel:   +421 254653904 

 E-mail:   tender@p-m.sk 

 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
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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 vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 

2.2. Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať 
všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto 
súťažných podkladoch. 

2.3. Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a nesmie 
obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok súťaže. 

2.4. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a 
v bode 4.3 súťažných podkladov je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná 
hodnota zákazky. 

3. PREDMET SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV A POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

3.1. Predmetom týchto súťažných podkladov je postup pri zadávaní zákazky na poskytnutie 
služby podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní s predmetom zákazky 
uvedeným v bode 4 súťažných podkladov. 

3.2. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní. 
4. PREDMET ZÁKAZKY 

4.1. Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: „Vypracovanie Strategickej 
dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno“ (ďalej len 
„Predmet zákazky“). 

4.2. Stručný opis predmetu zákazky: 

   

4.2.1. Pre 1. časť predmetu zákazky s názvom Vypracovanie Strategického plánu rozvoja 
verejného prístavu Komárno (ďalej aj ako „Master plan“): 

Vytvorenie Master planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá 
fungovanie efektívneho verejného prístavu pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. 
Tento strategický dokument stanoví rámec dlhodobého rozvoja založený na analýze 
súčasného stavu prístavu a širších vzťahov a modelovaní potenciálnych scenárov rozvoja. Na 
to, aby bola strategická časť reprezentatívna, je potrebné podložiť jej výstupy dopytovou 
analýzou a podrobným postupom implementácie minimálne jedného odporúčaného 
strategického scenára rozvoja. 

Štruktúra Master Planu: 

a) Analytická časť 
 

b) Strategická časť 
 

c) Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA) 
 

4.2.2. Pre 2. časť predmetu zákazky s názvom Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: 
Modernizácia verejného prístavu Komárno (ďalej aj ako „Štúdia realizovateľnosti“): 

 Štúdia realizovateľnosti nadväzuje na Master plan. 
 Bude obsahovať: Socio-ekonomický kontext, analýzu trhu, odhad dopytu, marketingovú
 stratégiu, popis všetkých marketingových aspektov projektu, riadenie projektu a ľudských 
 zdrojov, analýzu alternatív umiestnenia, technické a technologické riešenie projektu, 
 posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), riadenie pracovného kapitálu, finančný plán a 
 analýza projektu, ekonomickú analýzu, hodnotenie efektivity (CBA) a udržateľnosti projektu a
 analýzu a riadenie rizík. 
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4.3. Celkové predpokladané množstvo alebo rozsah: 

 Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) pre 1. časť predmetu zákazky: 

 261 600,00 EUR bez DPH 

 Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) pre 2. časť predmetu zákazky: 

 504 600,00 EUR bez DPH 

4.4. Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre obe časti predmetu zákazky: 

 
  Pre 1. časť predmetu zákazky: 
 

Hlavný predmet: 63720000-2 Pomocné služby pre vodnú dopravu 
Doplňujúce predmety: 71620000-0 Analytické služby 

63721000-9 Prevádzka prístavov a vodných ciest a 
súvisiace služby 

Pre 2. časť predmetu zákazky: 

Hlavný predmet: 63720000-2 Pomocné služby pre vodnú dopravu 
Doplňujúce predmety: 63721000-9 Prevádzka prístavov a vodných ciest a 

súvisiace služby 
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, 

analýza 
 

4.5. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre časť 1 a pre časť 2 je uvedené v kapitole B.1 - 
Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1. Predmet tejto zákazky je rozdelený v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní na 
nasledovné dve samostatné časti:  

 1.časť: Vypracovanie Strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno. 
 
 2.časť: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno. 

5.2. Uchádzač môže predložiť ponuku v zmysle bodu 21.1. 

 

6. MIESTO A TERMÍN USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:  

 Pre časť 1 predmetu zákazky: Verejné prístavy 
     Prístavná 10 

     821 09 Bratislava 

 Pre časť 2 predmetu zákazky: Verejné prístavy 
     Prístavná 10 

     821 09 Bratislava 

 

6.2. Termín poskytnutia predmetu zákazky: 

6.2.1. Pre časť 1 predmetu zákazky: 

Lehota poskytnutia predmetu zákazky je do uplynutia 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 
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6.2.2. Pre časť 2 predmetu zákazky: 

Lehota poskytnutia predmetu zákazky je do uplynutia do 18 mesiacov odo dňa, kedy verejný 
obstarávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno 
(Master Plan) tvoriaci 1. časť Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného 
prístavu Komárno. V prípade, ak Master Plan na základe samostatnej zmluvy o dielo 
vypracúva samotný uchádzač, je povinný vypracovať Štúdiu do 18 mesiacov odo dňa 
odovzdania Master Planu verejnému obstarávateľovi. 

7. ZDROJ FINANCOVANIA 

7.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskej komisie - 
Connecting europe facility: Transport a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, je 
súčasťou akcie číslo 2015-SK-TM-0116-S Master plan and feasibility study for the public port 
of Komárno spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v rámci nástroja CEF. 

7.2. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku (v mene euro) na 
základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa 
jeho doručenia verejnému obstarávateľov. 

7.3. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

8. ZMLUVA 

8.1. S úspešným uchádzačom pre 1. a 2. časť predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva 
o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva“) podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

8.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu 
zákazky tvorí časť B.3 – Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 – Opis 
predmetu zákazky a B.2 – Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. 

9. HOSPODÁRSKY SUBJEKT, ZÁUJEMCA, UCHÁDZAČ 

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

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

9.3. Za uchádzača sa považuje hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 

10. SKUPINA DODÁVATEĽOV 

10.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. 

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

10.3. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina 
dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, 
v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude 
podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú 
zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 

 

Článok II. Dorozumievanie a vysvetľovanie 
11. KOMUNIKÁCIA 

11.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa 
uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených 
v ponuke. 

11.2. Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa do 31. marca 2017 uskutočňuje podľa § 
187 ods. (8) písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 
20 ods. 1 alebo ich kombináciou okrem § 15 ods. 6, § 50, § 54 a § 58, posielania oznámení 
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používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie 
publikačnému úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile. 

11.3. Pri poskytnutí informácií záujemcami alebo uchádzačmi elektronickými prostriedkami, 
doručia sa tieto informácie na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 aj v listinnej podobe 
prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo 
dňa odoslania tejto informácie elektronickými prostriedkami. 

11.4. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými  
je rozhodujúca listinná podoba. 

11.5. 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. 

12. URČENIE LEHÔT 

12.1. Podľa 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 mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň 
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 

13. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

13.1. 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 súťažných podkladov. 

13.2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka 
doručená verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe 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. 

13.3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr 
v takom čase, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom 
vysvetlenie. 

13.4. Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, 
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že 
o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

13.5. 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. 

 

 

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 vyhlásení 
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené 
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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. Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, 
predloží ich súčasne 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 obchodným tajomstvom 
alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 ods. 4 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 obhliadkou staveniska alebo 
z akéhokoľvek iného dôvodu súvisiaceho 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 jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského)  jazyka; to neplatí pre ponuky, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 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 mene Euro. 

17.3. Ak uchádzač je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhované 
zmluvné ceny uvedie: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

- výška DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

17.4. 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. 

18.2. Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval oznámenie 
o vyhlásení, súťažné podklady a všetky dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, 
ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. Navrhovaná cena 
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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. ZÁBEZPEKA 

19.1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. 

19.2. Zábezpeka je stanovená vo výške: 

19.2.1. pre časť 1 predmetu zákazky 10 000,00 Eur (slovom: desaťtisíc Eur)  

19.2.2. pre časť 2 predmetu zákazky 25 000,00 Eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc Eur) 

19.3. Spôsoby zloženia zábezpeky: 

 zložením finančných prostriedkov uchádzača na bankový účet verejného 
obstarávateľa, alebo 

 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 

19.4. Podmienky zloženia zábezpeky: 

 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

o Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet 
verejného obstarávateľa vedený v: 

 Banka: IBAN SK61 0200 0000 0024 1616 8551 

 BIC: SUBASKBX  

 

 Variabilný symbol pre časť 1 Master Plan: IČO uchádzača 

 Špecifický symbol pre časť 1 Master Plan: 2001 

 

 Variabilný symbol pre časť 2 Štúdia realizovateľnosti: IČO uchádzača 

 Špecifický symbol pre časť 2 Štúdia realizovateľnosti: 2002 

 

o Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr 
v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

o Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet 
verejného obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk. 

o Súčasťou ponuky uchádzača musí byť výpis z bankového účtu, ktorým uchádzač 
preukáže, že v prospech účtu verejného obstarávateľa boli poukázané finančné 
prostriedky vo výške zodpovedajúcej výške zábezpeky. 

 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, 

o Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej 
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou 
bankou (ďalej len „banka“). 

o V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 
námietok uspokojí verejného obstarávateľa do výšky finančných prostriedkov, ktoré 
verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, 
v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk a verejný 
obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti 
bankovej záruky. 

o Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, predloží 
originál bankovej záruky v ponuke ako doklad voľný, nezviazaný s ponukou a zároveň 
predloží aj jej úradne osvedčenú kópiu pevne zviazanú s ponukou. 
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o Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas celej lehoty 
viazanosti ponúk. 

19.5. Podmienky vrátenia zábezpeky: 

o Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, 
verejný obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak ich banka alebo 
pobočka zahraničnej banky poskytuje. 

o Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo 
dňa: 

- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ 
vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý 
postup zadávania zákazky, 

- uzavretia zmluvy. 

19.6. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

o odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo 

o neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 11 
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je 
uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie lehoty platnosti zábezpeky až do uplynutia 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov a doklad o tom bezodkladne doručiť 
verejnému obstarávateľovi. 

20. OBSAH PONUKY 
20.1. Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť 

ponuky, označenú slovom: 

20.1.1. „Ostatné“, ktorá bude obsahovať: 

- titulný list ponuky s názvom a adresou uchádzača a s označením, z ktorého jednoznačne 
vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov; 

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

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

- čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podľa Prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, v 
prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov; 

- plnú moc pre jedného z členov skupiny podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, 
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 
týchto súťažných podkladov; 

- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti pre príslušnú časť 1 a/alebo časť 2 
uvedené v Oddiely III.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 
podkladoch.  

- zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 14.5 a Prílohy č. 4 týchto súťažných 
podkladov; 

- 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); 
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- doklad o zložení zábezpeky, (Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny 
banky, predloží bankovú záruku v ponuke ako doklad voľný, nezviazaný s ponukou a zároveň 
predloží aj jej úradne osvedčenú kópiu pevne zviazanú s ponukou); 

- návrh Zmluvy o dielo pre časť 1 a/alebo časť 2 v jednom vyhotovení podpísaný 
uchádzačom, 

- Požiadavky na obsah návrhu zmluvy: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh zmluvy pre príslušnú časť predmetu 
zákazky bol vypracovaný v súlade s časťou B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky týchto súťažných podkladov. 

Uchádzač do návrhu zmluvy nedopĺňa svoj návrh ceny. 

Uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v 
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak budú ponuky uchádzačov zo 
súťaže vylúčené. 

Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 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. 

Prílohy k zmluve priloží iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy. 

- naskenovaná kópia ponuky časť „Ostatné“ na needitovateľnom CD/DVD nosiči. 
20.1.2. „Kritéria“, ktorá bude obsahovať: 

- vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ podľa Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov, 
vypracovaný podľa časti A.2 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ týchto 
súťažných podkladov, 

- naskenovaná kópia ponuky časť „Kritériá“ na needitovateľnom CD/DVD nosiči. 
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Článok IV. Predkladanie ponúk 
21. PREDLOŽENIE PONUKY 

21.1. Ponuku môže uchádzač predložiť na všetky časti. Uchádzač môže predložiť iba jednu 
ponuku pre príslušnú časť 1 predmetu zákazky a/alebo pre príslušnú časť 2 predmetu 
zákazky. 

Zároveň uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku pre príslušnú časť predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ v tomto prípade vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 
dodávateľov. 

21.2. 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 25.1 týchto súťažných podkladov a v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 25.2 týchto súťažných podkladov. 

22. VARIANTNÉ RIEŠENIA 

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

23. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 
23.1. Uchádzač predloží ponuku podľa bodu 20 Obsah ponuky pre príslušnú časť 1 

predmetu zákazky a/alebo pre príslušnú časť 2 predmetu zákazky, ako je to požadované 
v súťažných podkladoch. 

Ponuky predložené na menšie časti predmetu zákazky nebudú akceptované, bude sa na ne 
prihliadať ako na ponuku, ktorá nespĺňa predmet zákazky. 

24. OZNAČENIE OBALU PONUKY 

24.1. Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky podľa bodu 20 Obsah ponuky týchto súťažných 
podkladov do samostatných nepriehľadných obálok, ktoré musia byť uzatvorené, a označené 
nasledovnými údajmi: 

24.1.1. Pre časť č.1 predmetu zákazky „Master Plan“ 
časť ponuky „Ostatné“, označená heslom súťaže „Ostatné – časť 1 – „Master Plan“  
časť ponuky „Kritéria“, označená heslom súťaže „Kritériá – časť 1 – „Master Plan“  

a/alebo 

24.1.2. Pre časť č.2 predmetu zákazky „Štúdia realizovateľnosti“ 
časť ponuky „Ostatné“, označená heslom súťaže „Ostatné – časť 2 – „Štúdia 
realizovateľnosti“  
časť ponuky „Kritéria“, označená heslom súťaže „Kritériá – časť 2 – „Štúdia 
realizovateľnosti“  

 

24.2. 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 týchto súťažných podkladov, 

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, 

c) označenie: „Verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“, 

d) označené heslom súťaže: „Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a 
modernizáciu verejného prístavu Komárno“ a identifikácia príslušnej časti, na ktorú 
záujemca/uchádzač predkladá ponuku. 
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25. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

25.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 

 Verejné prístavy, a. s. 
 Prístavná 10 
 821 09 Bratislava 

25.2. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk 
je stanovená do 31.3.2017, 10:00 hod.  

25.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 

25.4. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky je 
rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 
25.1 týchto súťažných podkladov. 

25.5. Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v 
ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 

26. DOPLNENIE, ZMENA ALEBO ODSTÚPENIE OD PONUKY 

26.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 25.2 týchto súťažných podkladov. 

26.2. 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 25.1 týchto súťažných podkladov a doručením novej ponuky na adresu 
podľa bodu 25.1 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 
25.2 týchto súťažných podkladov. 

26.3. Odstúpenie od ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie 
zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa. 

27. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 
27.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.08.2017.  

27.2. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, 
v prípade uplatnenia revíznych postupov, alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného 
obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

27.3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia, verejným obstarávateľom 
oznámenej predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
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Článok V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 

28. OTVÁRANIE PONÚK 

28.1. Otváranie časti ponúk „Ostatné“ pre 1. a 2. časť predmetu zákazky sa uskutoční dňa 
03.04. 2017 o 13.00 hod. 

28.2. Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje 
podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

28.3. 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. 

28.4. Miesto otvárania ponúk: 

 Verejné prístavy, a. s. 

 Prístavná 10 

 821 09 Bratislava 
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28.5. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 
pre príslušnú časť 1 a/alebo 2 zákazky 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. 

28.6. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní časti ponúk „Kritériá“ pre príslušnú 
časť 1 a/alebo 2 zákazky preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača preukazom 
totožnosti a plnou mocou na zastupovanie. 

28.7. Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ komisia overí neporušenosť častí ponúk, 
označených ako „Kritériá“ pre príslušnú časť 1 a/alebo 2 predmetu zákazky  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“ pre príslušnú časť 1 a/alebo 2 predmetu zákazky sa nezverejňujú. 

28.8. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk 
označených ako „Kritériá“ pre príslušnú časť 1 a/alebo 2 predmetu zákazky  pošle všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola 
vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. 

29. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 
29.1. Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v 

súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladoch. 

29.2. 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. 

29.3. 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. 

29.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú naplnené 
skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

30. VYHODNOCOVANIE PONÚK 

30.1. 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. Ak verejný obstarávateľ 
vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. 

30.2. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú 
nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. 

30.3. 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. 

30.4. 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 tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. 

30.5. Uchádzač musí doručiť písomné vysvetlenie svojej ponuky do piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu. 

30.6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú 
naplnené skutočnosti podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Článok VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 

31. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

31.1. 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 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

31.2. Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa 
bodu 31.1 týchto súťažných pokladov 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 spolu s dôvodmi 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. 

32. UZAVRETIE ZMLUVY 

32.1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva 
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom.  

32.2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť  
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora. Ak bol uchádzač a/alebo subdodávateľ zapísaný v 
registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. 
januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. 
Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného 
užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so 
zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. 

32.3. 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. 

32.4. Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr 
šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní, ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

32.5. Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s 
úspešným uchádzačom šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o 
nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli doručené 
námietky podľa § 170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 



 
 
 
 
 

Nadlimitná zákazka – služby 
 

18 
 

32.6. Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky 
podľa § 170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, môže uzavrieť zmluvu s úspešným 
uchádzačom najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o 
nápravu podľa § 165 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

32.7. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 32.3. až 32.6., ak boli doručené 
námietky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastane 
jedna z týchto skutočností: 

a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
verejnému obstarávateľovi, 

b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní, 

c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi. 

32.8. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu najskôr jedenásty deň odo dňa 
uverejnenia oznámenia podľa § 26 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní v európskom 
vestníku. Tým nie sú dotknuté ustanovenia bodov 32.4. až 32.7. 

32.9. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa 
uplynutia lehoty podľa bodov 32.3. až 32.8., ak bol na uzavretie písomne vyzvaný. 

32.10. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu nie sú splnené povinnosti podľa bodu 
32.9, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý 
v poradí. 

32.11. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, 
neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú tak, aby mohla byť 
uzavretá do 10 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. 

32.12. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá 
do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 

32.13. Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviesť, že 
lehota podľa bodov 32.9., 32.11. a 32.12. je dlhšia ako 10 pracovných dní. 

 
Článok VII. Ďalšie informácie 

 

33. ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

33.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak 

- ani jeden uchádzač 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 a 
uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona, 

- jeho zrušenie nariadil úrad. 

33.2. 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 pokračovali, 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 
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len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie 
alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie 
nezrušil. 

33.3. 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. 

34. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

34.1. Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného 
porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie a zodpovedné 
osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej 
súťaže poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani 
žiadnym iným tretím osobám. 

34.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné alebo za obchodné 
tajomstvo, 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. 

35. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV 

35.1. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby 

35.1.1. uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, 

35.1.2. 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. 

35.2. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa bodu 35.1.2 týchto súťažných podkladov, 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. 

35.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto 
verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. 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, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

36. ZMENA ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA 

36.1. Podľa § 18 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu možno zmeniť počas jej 
trvania bez nového verejného obstarávania, ak: 

a) pôvodná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane 
úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; 
nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, 
b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté 
do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa, 

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o 
požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami 
alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, 
2.spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, 
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c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,  
d) ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe 
1. uplatnenia podmienky podľa písmena a), 
2. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je 
právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a 
splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, sa podstatne nemení a cieľom 
zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa  zákona alebo 
3. skutočnosti, že verejný obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho 
subdodávateľom podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní alebo 
e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy,  bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

36.2. Podľa znenia § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní podstatnou zmenou 
pôvodnej zmluvy, sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä: 

a) mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 
zmluvy 
b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe  
zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré 
by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 
c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva,         
neupravovala alebo 
d) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa odseku 1písm. d) 

36.3. Podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,  zmluvu, možno zmeniť počas jej 
trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 
finančný limit podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a 
zároveň je nižšia ako: 

a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
b) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na  poskytnutie 
služby, 
c) 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy. 

36.4. Podľa § 18 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, zmenou podľa odseku 37.3 sa 
nesmie meniť charakter zmluvy.  

36.5. Podľa § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o verejného obstarávateľa a 
o zmenu podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, hodnota 
všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami 
zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. 

36.6. Podľa § 18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak zmluva upravuje indexáciu ceny 
podľa odseku 1 písm. a)zákona o verejnom obstarávaní, na účely výpočtu hodnoty zmeny 
podľa odsekov 3 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, sa za referenčnú hodnotu považuje 
aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.  

36.7. Podľa § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, zmena zmluvy musí byť písomná. 

36.8. Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa 
odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Ak bol 
dodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné 
obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri 
partnerov verejného sektora. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie 
konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov 
v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. 
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A.2  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 
 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. celková cena za poskytnutie 
predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v Eur bez DPH jednotlivo pre časť 1 a/alebo časť 2 
predmetu zákazky. 

2. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí 
Prílohu č. 6 týchto súťažných podkladov. 

3. Uchádzač označí a vyplní len tú časť prílohy č. 6 v rámci ktorej predkladá ponuku, a nehodiacu sa 
časť zákazky uchádzač prečiarkne. 

4. Uchádzač zahrnie do ceny všetky náklady a poplatky súvisiace s dodaním predmetu zákazky 
v zmysle požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Postup stanovenia ceny je 
v časti B.2  Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. 

5. Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky 
účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Hodnotenie ponúk bude 
v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 

6. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za poskytnutie predmetu zákazky najnižšiu cenu 
jednotlivo pre časť 1 a/alebo časť 2 predmetu zákazky. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví 
podľa výšky ponukovej ceny vzostupne (od najnižšej po najvyššiu ponukovú cenu) od 2 po x, kde 
x je počet uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 
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A.3  SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
 

1. Osobné postavenie 

 
  Pre 1. aj 2. časť opisu predmetu zákazky: 

1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 
ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému 
obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania 
overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného 
postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak 
uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo 
potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.3. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 
17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v 
rozsahu zapísaných skutočností. 

1.4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 
zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií 
o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na 
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie-553.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému 
obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. 

1.5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

2. Ekonomické a finančné postavenie 
 
Pre 1. aj 2. časť opisu predmetu zákazky: 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a 
ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo 
úradne osvedčená kópia dokladov): 

2.1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky  

2.2. podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri 
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 
činnosti. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 
zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o 
Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na 
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie-553.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému 
obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. 
 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje 
inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich 
sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.  
 
V prípade ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie 
ekonomického a finančného postavenia dokument určený verejným obstarávateľom tak 
postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB 
(Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
 
Pre 1.aj 2. časť opisu predmetu zákazky: 
 
 V zmysle bodu 2.1 uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v 

ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky - nie staršie ako 3 
mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Vyjadrenie banky 
musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. V prípade, že 
uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich. 
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané 
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá 
vedené peňažné účty. 

 
Odôvodnenie primeranosti: 
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu 
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné 
náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona  
Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti 
uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ 
nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. 

 
 V zmysle bodu 2.2 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou 

konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, 
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač 
zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov 
príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie 
informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je 
Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).  
 
Odôvodnenie primeranosti: 

 Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona 
 Požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie 

predmetu zákazky, kedy uchádzač musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky 
potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav 
ekonomickej situácie uchádzača a jeho finančnú stabilitu. Podmienky účasti týkajúce sa 
ekonomickej a finančnej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 33 
a 38 zákona. 

 
Pre 1. časť opisu predmetu zákazky: 
Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti 
od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 1 200 000,00 Eur. 
Pre 2. časť opisu predmetu zákazky: 
Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti 
od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 2 000 000,00 Eur. 

 
Odôvodnenie primeranosti pre 1.aj 2. časť opisu predmetu zákazky: 
Požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie 
predmetu zákazky, kedy uchádzač musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky 
potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej 
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situácie uchádzača a jeho finančnú stabilitu. Podmienky účasti týkajúce sa ekonomickej a 
finančnej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 33 a 38 zákona. 
 

3. Technická a odborná spôsobilosť 

 
Pre 1. aj 2. časť opisu predmetu zákazky: 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo 
odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov) 
alebo adekvátny ekvivalent dokladov vydaný krajinou sídla uchádzača: 

3.1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri 
roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, 
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 
zákona. 

3.2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní 
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo 
koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 
zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o 
Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na 
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie-553.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému 
obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. 
 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich 
sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
 
Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB 
(Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2017 kurzom ECB ku dňu 
vyhlásenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania. 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 

 
V zmysle bodu 3.1. uchádzač preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania realizoval dodávku v rozsahu: 
 
3.1.1. Pre 1. časť opisu predmetu zákazky: 
 Min. 2 zákazky, ktorých predmetom bolo vypracovanie stratégií rozvoja dopravy a/alebo 

dopravnej infraštruktúry, z toho min. 1 zákazka v oblasti spracovania stratégie rozvoja 
prístavu/prístavov v hodnote tejto zákazky min. 200 000 EUR bez DPH.  
Pod stratégiou rozvoja prístavu sa rozumie  koncepčný materiál/koncepcia definujúca 
strategické  smerovanie aktivít v oblasti ďalšieho rozvoja prístavu a s tým súvisiacej 
potreby rozvoja príslušnej  infraštruktúry osobného a/alebo nákladného prístavu. 

 Min. 1 zákazka, ktorej predmetom bolo vypracovanie dopytovej analýzy, t.j. analýzy 
predpokladaného budúceho vývoja dopytu po dopravných výkonoch v oblasti dopravy. 

 Min. 1 zákazka, ktorej predmetom bolo spracovanie multikriteriálnej analýzy (MCA) 
potenciálnych variantov riešenia projektu v oblasti dopravnej infraštruktúry. 

 Min. 1 zákazka, ktorej predmetom bolo strategické posúdenie vplyvu materiálu v oblasti 
dopravy/dopravnej infraštruktúry na životné prostredie SEA. 

3.1.2. Pre 2. časť opisu predmetu zákazky: 
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 Min. 2 zákazky, ktorých predmetom bolo vypracovanie štúdií realizovateľnosti v oblasti rozvoja 
dopravnej infraštruktúry, z toho minimálne 1 zákazka v hodnote min. 400 000 EUR bez DPH a 
1 zákazka v oblasti vodnej dopravy. 

 Min. 1 zákazka, ktorej predmetom bolo spracovanie analýzy príjmov a výdavkov (CBA) pre 
projekt v oblasti dopravnej infraštruktúry. 

 Min. 1 zákazka, ktorej predmetom bolo strategické posúdenie vplyvu materiálu na životné 
prostredie SEA pripravovaného infraštruktúrneho projektu/projektov z pohľadu súladu s 
požiadavkami environmentálnej legislatívy EÚ a SR EIA. 

 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam poskytnutých služieb a prípadný dôkaz o plnení 
obsahoval: 
- názov a sídlo odberateľa, 
- kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), 
- predmet poskytnutej služby, 
- opis predmetu poskytnutej služby, 
- doba poskytnutia, 
- vyjadrenie odberateľa k splneniu zadania, 
- cena poskytnutej služby bez DPH. 
 
Odôvodnenie primeranosti: 
Pre 1. aj 2. časť opisu predmetu zákazky: 
-Požadovaný zoznam poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, 
ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem 
požadovaného predmetu zákazky tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet záujemcov. 
- Dôvodom na požiadavku v prípade vypracovania dopytovej analýzy, t.j. analýzy 
predpokladaného budúceho vývoja dopytu po dopravných výkonoch v oblasti vodnej dopravy je,  
že musí zohľadňovať špecifiká vodnej dopravy, akými sú technologické a technické vybavenie 
prístavov, vhodnosť prepravovaných materiálov pre manipuláciu superštruktúrou prístavov, 
obmedzenia v oblasti flexibility vodnej dopravy a to predovšetkým limitom splavnosti vodných 
tokov, vplyvu poveternostných podmienok na proces prepravy, environmentálne a 
bezpečnostné hľadisko dopravy, ekonomické aspekty prepravy ako aj časové hľadisko prepravy 
tovarov s využitím vodnej dopravy. 
 

V zmysle bodu 3.2. uchádzač preukáže personálne zabezpečenie prostredníctvom kľúčových 
odborníkov (expertov): 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Uchádzač podmienku podľa bodu 3.2. môže preukázať jednou alebo viacerými osobami. 
 
3.2.1. Pre 1. časť opisu predmetu zákazky: 
a) Expert č. 1 stratégie vodná doprava (min. 1 osoba) 
Skúsenosti s realizáciou min. 2 zákaziek/projektov, ktorých predmetom bolo spracovanie 
strategických dokumentov v oblasti vodnej dopravy, z toho minimálne 1 praktická skúsenosť 
týkajúca sa spracovanie strategických dokumentov v oblasti rozvoja nákladných prístavov 
s ročným objemom prekládky minimálne 500.000 ton na vodnej ceste európskeho významu. 
 
b) Expert č. 2 SEA (min. 1 osoba) 
-Skúsenosti s realizáciou min. 2 zákaziek/projektov, ktorých predmetom bolo strategické 
posúdenie vplyvu materiálu na životné prostredie SEA. 
 
3.2.2. Pre 2. časť opisu predmetu zákazky: 
a) Expert č. 1 technická časť, štúdie realizovateľnosti v oblasti dopravy (min. 1 osoba) 
-skúsenosti s realizáciou min. 2 zákaziek/projektov, ktorých predmetom bol návrh a/alebo 
vyhodnotenie variantného technického riešenia budovania a/alebo modernizácie dopravnej 
infraštruktúry (napr. vypracovanie štúdií realizovateľnosti, technických štúdií, technicko-
ekonomických štúdií) 
b) Expert č. 2 - projektant typ 1 (min. 1 osoba) 
Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb v oblasti vodohospodárskych stavieb 
zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov, ktorý má skúsenosti s realizáciou min. 1 
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zákazky/projektu v oblasti nákladných prístavov, realizovaných pre nákladný prístav s ročným 
objemom prekládky minimálne 500.000 ton ročne. 
  
Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – podkategória 
vodohospodárske stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na 
základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla – predloží fotokópiu 
osvedčenia s originálom pečiatky a podpisom. 
 
b) Expert č. 3 - projektant typ 2 (min. 1 osoba) 
Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb v oblasti vodohospodárskych stavieb 
zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov, ktorý má skúsenosti s realizáciou min. 1 
zákazky/projektu v oblasti protipovodňových opatrení realizovaných pre nákladný prístav 
s ročným objemom prekládky minimálne 500.000 ton ročne. 
  
Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – podkategória 
vodohospodárske stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na 
základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla – predloží fotokópiu 
osvedčenia s originálom pečiatky a podpisom. 
 
c) Expert č. 4 - projektant typ 3 (min. 1 osoba) 
Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb v oblasti železníc a dráh zapísaný 
v Slovenskej komore stavebných inžinierov, ktorý  má skúsenosti s realizáciou min. 1 
zákazky/projektu, predmetom ktorého bolo spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 
alebo rekonštrukciu železničnej trate. 
 
Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – podkategória 
dopravné stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe 
ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla – predloží fotokópiu osvedčenia 
s originálom pečiatky a podpisom. 
 
d) Expert č. 5 - CBA analýza (min. 1 osoba) 
-skúsenosti s realizáciou min. 2 zákaziek/projektov, ktorých predmetom bolo spracovanie CBA 
analýz príjmov a výdavkov (Cost-benefit analýzy) pre projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry 
e) Expert č. 6 - životné prostredie (min. 1 osoba) 
-skúsenosti s realizáciou min. 2 zákaziek/projektov, ktorých predmetom bola analýza 
pripravovaného infraštruktúrneho projektu/projektov z pohľadu súladu s požiadavkami 
environmentálnej legislatívy na národnej a EÚ úrovni EIA. 

 
 
Uchádzač túto podmienku preukáže zoznamom týchto úloh a kontrolovateľným identifikačným 
údajom (napr. č. zmluvy, č. projektu štátneho výskumu). Na plnenie požadovaných minimálnych 
požiadaviek na riešiteľov uchádzač predloží podpísané životopisy alebo ekvivalentné doklady. 
Riešiteľ v životopise uvedie: 
- svoj titul, meno a priezvisko, 
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov a sídlo školy, špecializácia, rok ukončenia štúdia, 
- opis/zoznam požadovanej odbornej praxe, ktorý bude obsahovať nasledovné údaje: pracovnú 
pozíciu, popis pracovnej náplne, odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok 
zamestnania/plnenia, zamestnávateľ/objednávateľ 
- praktické skúsenosti zoznamom riešených/spracovaných úloh, ktorý bude obsahovať 
nasledovné údaje: pracovnú pozíciu na projekte, popis projektu, popis pracovnej náplne na 
projekte, hodnota projektu, obdobie od - do, zamestnávateľ/objednávateľ (obchodné meno, 
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adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO), kontrolovateľný identifikačný údaj (napr. č. zmluvy, 
č. projektu štátneho výskumu), telefónne číslo, meno a priezvisko oprávnenej osoby odberateľa, 
kde je možné si uvedené údaje overiť, prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k 
odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi, vlastnoručný podpis osoby 
 
Odôvodnenie primeranosti: 
Pre 1. časť opisu predmetu zákazky: 
Odôvodnenie primeranosti podmienok pre 1. časť – Požadované skúsenosti expertov majú 
preukázať schopnosť uchádzača zabezpečiť odborné a kvalitné dodanie zákazky 
prostredníctvom kvalifikovaného tímu, ktorý má relevantné skúsenosti s realizáciou takýchto 
komplexných strategických dokumentov z oblasti vodnej dopravy. Zároveň splnením podmienky 
uchádzač preukazuje vedomosť z oblasti vodnej dopravy, ktorá vzhľadom na špecifiká tejto 
oblasti, môže značne zefektívniť práce na strategickom dokumente a skvalitniť výstupy 
zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby preukázal kvalifikačné a odborné skúsenosti 
člena/ov tímu s nákladným prístavom s objemom prekládky minimálne 500.000t ročne. Uvedená 
podmienka má preukázať skúsenosť s nákladnými vnútrozemskými prístavmi s obdobnými 
parametrami ako spĺňajú prístavy zaradené do siete TEN-T. Je dôležitá najmä z pohľadu 
preukázania skúseností experta s nákladným prístavom, ktorý spĺňa podmienky na 
infraštruktúru stanovené v čl. 14 ods. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej 
dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ. Vzhľadom na to, že verejný prístav 
Komárno je prístavom strategického významu nachádzajúci sa na sútoku dvoch riek 
európskeho významu, je potrebné, aby expert preukázal, že má skúsenosti s nákladným 
prístavom takého charakteru, ktorý spĺňa európske štandardy kvality, bezpečnosti a ekológie, a 
zároveň dokáže zvládnuť prekládku v objeme viac ako 500.000 t/ročne. Objem preloženého 
tovaru za rok je kľúčovým ukazovateľov vo vzťahu k používanej technológii, aplikovaniu 
pravidiel bezpečnosti a dopadov na životné prostredie. 
 
Pre 2. časť opisu predmetu zákazky: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby preukázal kvalifikačné a odborné skúsenosti 
členov tímu z dôvodu zabezpečenia dodania zákazky, ktorá bude spĺňať európske štandardy. 
Jednou z hlavných požiadaviek je preukázanie odbornosti v oblasti železničnej dopravy, 
nakoľko neoddeliteľnou súčasťou moderného prístavu je vybudovanie trimodálneho terminálu 
obsluhujúceho preklad tovaru medzi železnicou, vodou a cestou. Vzhľadom na to, že lokalizácia 
prístavu v záplavovej oblasti v blízkosti vodného toku rieky Dunaj a Váh prináša pre prevádzku 
prístavu značné riziká, je potrebné pri navrhovaní optimálneho riešenia rozvoja prístavu  a pri 
porovnaní jednotlivých alternatív posúdiť aj nákladnosť protipovodňových opatrení 
nevyhnutných na ochranu prevádzky prístavu, a na ochranu životného prostredia, najmä 
podzemných vôd. Okrem uvedeného sa spôsob fungovania prístavu musí prispôsobiť 
osobitným špecifikám vodnej cesty, z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa uchádzač preukázal 
kvalifikačnými a odbornými kapacitami v oblasti vodných stavieb Podmienka autorizovaného 
inžiniera pre konštrukcie inžinierskych stavieb v oblasti vodných stavieb sa zavádza z dôvodu 
splnenia nevyhnutných kvalitatívnych požiadaviek na štúdiu realizovateľnosti ako podkladu pre 
projektovú dokumentáciu a následnú realizáciu. 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby preukázal kvalifikačné a odborné skúsenosti 
člena/ov tímu s nákladným prístavom s objemom prekládky minimálne 500.000t ročne. Uvedená 
podmienka má preukázať skúsenosť s nákladnými vnútrozemskými prístavmi s obdobnými 
parametrami ako spĺňajú prístavy zaradené do siete TEN-T. Je dôležitá najmä z pohľadu 
preukázania skúseností experta s nákladným prístavom, ktorý spĺňa podmienky na 
infraštruktúru stanovené v čl. 14 ods. 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej 
dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ. Vzhľadom na to, že verejný prístav 
Komárno je prístavom strategického významu nachádzajúci sa na sútoku dvoch riek 
európskeho významu, je potrebné, aby expert preukázal, že má skúsenosti s nákladným 
prístavom takého charakteru, ktorý spĺňa európske štandardy kvality, bezpečnosti a ekológie, a 
zároveň dokáže zvládnuť prekládku v objeme viac ako 500.000 t/ročne. Objem preloženého 
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tovaru za rok je kľúčovým ukazovateľov vo vzťahu k používanej technológii, aplikovaniu 
pravidiel bezpečnosti a dopadov na životné prostredie. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby preukázal kvalifikačné a odborné skúsenosti 
člena/ov tímu s protipovodňovými opatreniami, a to z pohľadu lokality verejného prístavu 
Komárno v záplavovom území v priamej blízkosti voľného toku rieky Dunaj a Váh tak, aby došlo 
k ochrane životov, komodít a technológií v prípade povodňovej situácie. V rámci štandardne 
fungujúcich európskych prístavov je osvedčenou praxou zavádzanie protipovodňovej ochrany 
už v procese plánovania tak, aby realizácia (výstavba alebo rekonštrukcia) odzrkadľovali túto 
potrebu ochrany života a majetku. Z pohľadu doterajšieho fungovania prístavu je potrebné 
uvažovať s objektmi, prípadne s opatreniami pri stavbe skladovacích priestorov, ktoré v prípade 
záplav dokážu ochrániť životné prostredie, ale aj majetok operátorov a prevádzkovateľa 
prístavu. Uvedená podmienka priamo súvisí so spracovaním štúdie realizovateľnosti, v rámci 
ktorej sa  vyžaduje návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o 
vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území. 

3.3. Opatrenia na zabezpečenia kvality, ktoré budú použité pri plnení zmluvy. 
Pre 1. aj 2. časť opisu predmetu zákazky: 
a) Uchádzač predloží certifikát systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2008 Systém 
manažérstva kvality Q.M.S vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný 
ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V 
takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo 
rovnocenné osvedčenia z členských štátov EÚ. 
 
b) Uchádzač predloží EN ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S. S 
vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný 
doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V takom prípade 
uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné 
osvedčenia z členských štátov EÚ. 
 
Odôvodnenie primeranosti pre 1.aj 2. časť opisu predmetu zákazky: 
Doklady k ISO 9001:2008 sú zárukou odbornej spôsobilosti uchádzača a sú tiež zárukou, že 
uchádzač je schopný splniť predmet zákazky v požadovanej kvalite. 
ISO 14001:2004 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby 
organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele 
systému environmentálneho manažérstva tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné 
požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych 
aspektoch. 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

„Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a 
modernizáciu verejného prístavu Komárno“ 

 
 
1. časť opisu predmetu zákazky: 
 

Vypracovanie Strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno  
(ďalej aj ako „Master plan“) 

 
1. Základné ciele 

 
Cieľom projektu modernizácie verejného prístavu Komárno je najmä obnovenie jeho postavenia v 
rámci národnej ekonomiky, a v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej, 
ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú 
dopravu. Ďalším cieľom je poskytovať v prístave Komárno prístavné služby spojené s vodnou 
dopravou tak, aby boli svojou kvalitou a komplexnosťou porovnateľné s modernými zahraničnými 
prístavmi na Dunaji. Projekt reaguje na požiadavky na napĺňanie cieľov Bielej knihy.  

Cieľom požadovaných služieb je spracovanie komplexného Master Planu v nasledovnom rozsahu: 

 posúdiť a definovať opatrenia potrebné na to, aby tento prístav spĺňal všetky kritériá na jeho 
zotrvanie v základnej sieti TEN-T, 

 posúdiť súčasný prístav a jeho využitie pre potreby regiónu v oblasti osobnej a nákladnej 
dopravy, 

 definovať požiadavky na rozvoj prístavu v oblasti prekládky tovarov, využitia pre osobnú lodnú 
dopravu a športovo-rekreačnú činnosť. 
 

2. Kľúčové zúčastnené subjekty 
 

Práce na dokumentácii budú podporované, kontrolované a posudzované verejným obstarávateľom, 
ktorý spolupracuje s kľúčovými zúčastnenými subjektmi - MDV SR a cezhraničným partnerom 
(Ministerstvo národného rozvoja MR a spoločnosť Mahart, kft.). V priebehu vypracovania 
dokumentácie sa očakáva spolupráca s tretími stranami, ktorými sú okrem iného Magistrát mesta 
Komárno, Dopravný úrad, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., súkromné spoločnosti operujúce 
vo verejnom prístave Komárno a pod. 

3. Hlavné charakteristiky 
 

Súčasné vymedzené územie prístavu Komárno je uvedené v bode 8. Pri spracovaní dokumentácie je 
potrebné vziať do úvahy aj prípadné rozšírenie vymedzeného územia prístavu vymiestnením 
nákladnej časti do novej lokality (Veľký Harčáš).  

 
4. Podrobný opis predmetu zákazky 

 
Predmetom zákazky je Vypracovanie strategického plánu rozvoja verejného prístavu.  
 
Úlohou Master planu je definovať širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie 
efektívneho verejného prístavu pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. Tento strategický 
dokument stanoví rámec dlhodobého rozvoja založený na analýze súčasného stavu prístavu a širších 
vzťahov a modelovaní potenciálnych scenárov rozvoja. Na to, aby bola strategická časť 
reprezentatívna, je potrebné podložiť jej výstupy dopytovou analýzou a podrobným postupom 
implementácie minimálne jedného odporúčaného strategického scenára rozvoja.  
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Štruktúra Master Planu: 
 

a) Analytická časť: 
● analýza širšieho kontextu prístavu, ktorá vezme do úvahy subjekty sektoru vodnej 

dopravy a vzťahy s ďalšími súvisiacimi módmi dopravy, ako aj možnosti plavebnej dráhy 
rieky Dunaj a Váh, 

● analýza hodnotiaca východiskový stav pre rozvoj prístavu v oblasti nákladnej a osobnej 
lodnej dopravy a športovo-rekreačného využitia, 

● analýza súčasného stavu z pohľadu aktivít, ktoré v súčasnosti prebiehajú v prístave a  
analýza aktuálneho modelu fungovania prístavu, 

● porovnanie prístavu Komárno s obdobnými prístavmi (porovnanie minimálne s jedným 
vybraným prístavom, ktorý svojim objemom prekládkovej činnosti, lokalitou alebo 
zameraním je možné podrobiť porovnaniu), 

● analýza dopytu – analýza, ktorá definuje potenciál trhu v oblasti činnosti prístavu, ako aj 
predpoklad budúceho vývoja trhu, definovanie komodít, ktoré by s ohľadom na vývoj 
logistiky, priemyslu a poľnohospodárstva mohli byť prepravované vodnou cestou, 

● SWOT analýza silných a slabých stránok, možností a hrozieb. 
 

b) Strategická časť: 
● stratégia, vízia a poslanie spoločnosti Verejné prístavy, a.s., ktoré je definované 

legislatívou, strategickými národnými dokumentmi a internými dokumentmi spoločnosti, 
● návrh optimálneho modelu fungovania verejného prístavu Komárno, ktorý obsahuje 

definovanie subjektov, vzťahov a štruktúr v prístave, ako aj preferovaný model 
prevádzky prístavu, 

● návrh strategických variantov rozvoja prístavu s ohľadom na výsledky dopytovej 
analýzy, ako aj identifikovanie podmienok ich implementácie, 

● multikriteriálne posúdenie navrhnutých strategických variantov rozvoja prístavu, 
● posúdenie podmienok a dopadov súvisiacich s implementáciou vybraného strategického 

variantu rozvoja prístavu (majetkovo-právne vysporiadanie; hĺbková finančná analýza 
Due Diligence (ak relevantné), model prevádzky, ekologické a geologické dopady 
vrátane nevyhnutných prieskumov atď.), 

● návrh postupu implementácie vybraného strategického scenára. 
 
  

c) Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA): 
● zámer SEA spracovaný s ohľadom na strategické varianty rozvoja prístavu 

 
 

5. Vyhotovenie 
 

Master Plan sa požaduje spracovať v dvoch jazykových vyhotoveniach, a to v slovenskom jazyku 
a v anglickom jazyku.  
 
Master Plan (vrátane technickej štúdie, SEA a Dopytovej analýzy) bude dodaný v troch vyhotoveniach 
v každom požadovanom jazyku v písomnej forme a v elektronickej forme. 
 
6. Podmienky dodania 

 
Master plan požadujeme dodať najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, 
tak aby harmonogram spracovania zodpovedal schválenému projektu 2015-SK-TM-0116-S.  
 
Indikatívny harmonogram spracovania dokumentácie: 
1. Master Plan: 01.05.2017-31.01.2018 
 
7. Podklady:  
 
Všeobecné  (podklady budú poskytnuté víťazovi výberového konania) 
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● Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov,  

● Zákon č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

● Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
● Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 schválený vládou SR dňa 

25.6.2014, 
● Aktualizovaná koncepcia rozvoja verejných prístavov SR schválená Uznesením vlády SR č. 

846/2010, 
● Biela kniha (Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie 

konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje - 28.03.2011), 
● Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 884/2004/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a 

dopĺňa rozhodnutie 1692/96/ES o základných usmerneniach spoločenstva pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete, 

● Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o 
usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 
661/2010/EÚ, 

● Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-
2022, 

● Metodická príručka k tvorbe analýz výdavkov a príjmov (CBA), v rámci predkladania investičných 
projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020. 
 
 

8. Mapy 
 

Súčasné vymedzené územie prístavu Komárno a zobrazenie potenciálneho vymiestnenia nákladnej 
časti prístavu do lokality Veľký Harčáš. 
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Pozemky vo vlastníctve Verejných prístavov, a.s. vo vymedzenom území prístavu Komárno 
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2. časť opisu predmetu zákazky: 
 

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu 
Komárno 

 (ďalej aj ako „Štúdia realizovateľnosti“) 
 
 
1. Základné ciele 

 
Cieľom projektu modernizácie verejného prístavu Komárno je najmä obnovenie jeho postavenia v 
rámci národnej ekonomiky, a v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej, 
ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú 
dopravu. Ďalším cieľom je poskytovať v prístave Komárno prístavné služby spojené s vodnou 
dopravou tak, aby boli svojou kvalitou a komplexnosťou porovnateľné s modernými zahraničnými 
prístavmi na Dunaji. Projekt reaguje na požiadavky na napĺňanie cieľov Bielej knihy.  

Cieľom požadovaných služieb je spracovanie komplexného Master Planu v nasledovnom rozsahu: 

 posúdiť a definovať opatrenia potrebné na to, aby tento prístav spĺňal všetky kritériá na jeho 
zotrvanie v základnej sieti TEN-T, 

 posúdiť súčasný prístav a jeho využitie pre potreby regiónu v oblasti osobnej a nákladnej 
dopravy, 

 definovať požiadavky na rozvoj prístavu v oblasti prekládky tovarov, využitia pre osobnú lodnú 
dopravu a športovo-rekreačnú činnosť. 
 

2. Kľúčové zúčastnené subjekty 
 

Práce na dokumentácii budú podporované, kontrolované a posudzované verejným obstarávateľom, 
ktorý spolupracuje s kľúčovými zúčastnenými subjektmi - MDV SR a cezhraničným partnerom 
(Ministerstvo národného rozvoja MR a spoločnosť Mahart, kft.). V priebehu vypracovania 
dokumentácie sa očakáva spolupráca s tretími stranami, ktorými sú okrem iného Magistrát mesta 
Komárno, Dopravný úrad, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., súkromné spoločnosti operujúce 
vo verejnom prístave Komárno a pod. 

3. Hlavné charakteristiky 
 

Súčasné vymedzené územie prístavu Komárno je uvedené v bode 8. Pri spracovaní dokumentácie je 
potrebné vziať do úvahy aj prípadné rozšírenie vymedzeného územia prístavu vymiestnením 
nákladnej časti do novej lokality (Veľký Harčáš).  
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky 
 
a) Úvodné informácie o verejnom obstarávateľovi a spracovateľovi, stručný popis projektu, jeho 
etáp, charakteristík a účelu. 
b) Stručné vyhodnotenie: zásadné závery, ktoré vyplývajú zo spracovanej štúdie. Dôležité 
ukazovatele v tabuľkovej forme a ich hodnoty spočítané z výsledných hotovostných tokov, resp. 
nákladov a výnosov obsiahnutých vo finálnom finančnom pláne. Súhrnné a stručné vyhodnotenie 
finančnej efektivity projektu, jeho realizovateľnosť z hľadiska vyhodnotenia jednotlivých prvkov a 
výsledkov rizikovej analýzy. 
c) Socio-ekonomický kontext: informácie o environmentálnych, územných a ekonomických 
aspektoch projektu, informácie o prostredí jeho plánovanej realizácie, demografické a sociálno-
kultúrne prvky pozadia projektu. 
d) Analýza trhu, odhad dopytu, marketingová stratégia, popis všetkých marketingových aspektov 
projektu, odhady a odporúčania týkajúce sa potreby konečných užívateľov, konkurencie schopnosti 
výstupov projektu v štruktúre, ktorá vychádza z analytickej časti (I) a prechádza do častí, ktoré 
obsahujú strategické riešenia daných problémov (II). Analýzy je potrebné vypracovať pre stav pred 
realizáciou a po realizácii projektu so zohľadnením jednotlivých dopravných módov (z hľadiska 
konkurencieschopnosti resp. doplnkovosti) 
I) Analýza trhu (vrátane ponuky) a odhad dopytu 
II) Marketingová stratégia 
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e) Riadenie projektu a ľudských zdrojov: plán a usporiadanie problémov súvisiacich s otázkou 
samotného riadenia projektu - plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrola všetkých procesov, 
organizačných jednotiek a celkových ľudských zdrojov. 
f) Analýza alternatív umiestnenia, technické a technologické riešenie projektu: predmetom 
analýzy sú minimálne dve variantné riešenia (alternatívy). Jednotlivé alternatívy zohľadnia podstatné 
technické a technologické aspekty projektu, ako je zvolená technológia, technické parametre 
jednotlivých zariadení, výhody a nevýhody predpokladaných riešení, vyplývajúce technické riziká, 
potrebné energetické materiálové toky, údaje o životnosti jednotlivých zariadení, náklady na opravu, 
zmeny v prevádzkovej náročnosti v dôsledku opotrebovania. Spracovanie základnej koncepcie 
logistiky. Jednotlivé alternatívy budú obsahovať potrebnú textovú a výkresovú časť v nevyhnutnom 
rozsahu. Výsledkom analýzy alternatív je výber najvhodnejšej alternatívy, pre ktorú sa ako súčasť tejto 
štúdie realizovateľnosti spracuje technická štúdia pozostávajúca minimálne z: 

● Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy vrátane parcelných 
čísel so zakreslením danej stavby a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie.  
● Identifikácia preložiek inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia 
potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie, 
● Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov 
a možností, 
● Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej 
dopravy, 
● Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov. 
● Urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako 
stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc 
pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia  (v mierke 1:5 000). 
● Architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie. 
● Údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné 
požiadavky stavby. 
● Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových 
vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby 
na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia. 
● Údaje o prevádzke alebo výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných 
technológií a zariadení, údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (vyhl. č. 365/2015 
Z.z.), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania s nimi (okrem 
komunálnych odpadov). 
● Údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na verejné zdravie a požiarnu ochranu, 
vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na 
zriadenie ochranného pásma. 
● Návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti 
geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov 
o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných 
rádionuklidov, vrátane protipovodňových opatrení. 
● Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. 
● Úpravy nezazelenaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenané. 
● Rozsah a usporiadanie staveniska. 

g) Posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA): popis všetkých pozitívnych a negatívnych 
vplyvov, ktoré vyplývajú z realizácie projektu v jeho jednotlivých etapách vrátane návrhov opatrení 
zníženia dopadov na životné prostredie.  
Spracovateľ zabezpečí aj proces posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie 
vyplývajúci zo zákona  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: 

● Zámer a jeho pripomienkovanie 
● Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu 
● Správa o hodnotení a jej pripomienkovanie 
● Verejné prerokovanie správy o hodnotení 
● Odborný posudok 
● Záverečné stanovisko 

h) Zaobstaranie dlhodobého majetku: analýza a návrh procesu obstarávania majetku. 
i) Riadenie pracovného kapitálu: Nájomné zmluvy, vzniknuté pohľadávky, resp. krátkodobé 
záväzky, náročnosť projektu na držbu a obeh hotovostných prostriedkov a ich riadenie. 
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j) Finančný plán a analýza projektu: komplexné finančné zhrnutie predchádzajúcich bodov v 
nasledujúcej štruktúre: 

A. Základná kalkulácia a analýza bodu zvratu  
● kalkulácia 
● analýza bodu zvratu 
B. Finančný plán 
● vymedzenie štruktúry dlhodobého majetku, určenie výšky investičných nákladov, problematika 
servisných podmienok, amortizačné schémy atď. 
● plán priebehu nákladov a výnosov 
● plánované stavy majetkov a zdrojov krytia 
● plán priebehu cash flow 

 
k) Ekonomická analýza obsahuje výstupy finančnej analýzy a rozširuje ich o fiškálne korekcie, 
peňažné vyjadrenie  netrhových dopadov, diskontovanie odhadovaných výdavkov a príjmov a výpočet 
ukazovateľov ekonomickej výkonnosti. 
l) Hodnotenie efektivity (CBA) a udržateľnosti projektu: analýza nákladov na jednotlivé činnosti, 
vyhodnotenie projektu pomocou ukazovateľov kalkulovaných finančných tokov (resp. nákladov a 
výnosov), ako napr. doba návratnosti investície, index rentability, výpočet a vyhodnotenie ekonomickej 
efektívnosti projektu. 
m) Analýza a riadenie rizík: vymedzenie najväčších zdrojov rizík v rámci projektu, uvedenie ich 
pravdepodobnosti a eventuálnych preventívnych opatrení. 
n) Harmonogram realizácie projektu,  
o) Podrobné záverečné zhodnotenie projektu: komplexne prepracovaný záver, ktorý zahŕňa 
výsledné posúdenie projektu zo všetkých uvažovaných hľadísk a vyjadrenie k realizovateľnosti a 
finančnej rentabilite projektu.  
Štúdia realizovateľnosti (vrátane technickej štúdie, EIA a CBA) bude dodaná v dvanástich 
vyhotoveniach v písomnej forme a v elektronickej forme. 
 
Štúdia realizovateľnosti nadväzuje na Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno (Master 
Plan). 
 
5. Vyhotovenie 
Štúdiu realizovateľnosti je potrebné spracovať v plnom rozsahu v slovenskom jazyku a minimálne 
záverečné zhodnotenie je potrebné dodať aj v anglickom jazyku. 
 
Štúdia realizovateľnosti (vrátane technickej štúdie, EIA a CBA) bude dodaná v dvanástich 
vyhotoveniach v písomnej forme a v elektronickej forme. 
 
6. Podmienky dodania 
Štúdia realizovateľnosti bude dodaná najneskôr do 18 mesiacov od predloženia Master Planu tak, 
aby harmonogram spracovania zodpovedal schválenému projektu 2015-SK-TM-0116-S. 
 
Indikatívny harmonogram spracovania dokumentácie: 
1. Master Plan:    01.05.2017 – 31.01.2018 
2. Štúdia realizovateľnosti:  01.02.2018 – 31.07.2019 
 
 
7. Podklady:  
 
Všeobecné  (podklady budú poskytnuté víťazovi výberového konania) 
● Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov,  
● Zákon č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
● Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
● Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 schválený vládou SR dňa 

25.6.2014, 
● Aktualizovaná koncepcia rozvoja verejných prístavov SR schválená Uznesením vlády SR č. 

846/2010, 
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● Biela kniha (Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie 
konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje - 28.03.2011), 

● Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 884/2004/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a 
dopĺňa rozhodnutie 1692/96/ES o základných usmerneniach spoločenstva pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete, 

● Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o 
usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 
661/2010/EÚ, 

● Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-
2022, 

● Metodická príručka k tvorbe analýz výdavkov a príjmov (CBA), v rámci predkladania investičných 
projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020. 

● Pre časť 2 bude k dispozícii po jeho vypracovaní Strategický plán rozvoja verejného prístavu 
Komárno (Master Plan). 
 

8. Mapy 
 

Súčasné vymedzené územie prístavu Komárno a zobrazenie potenciálneho vymiestnenia nákladnej 
časti prístavu do lokality Veľký Harčáš. 
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Pozemky vo vlastníctve Verejných prístavov, a.s. vo vymedzenom území prístavu Komárno 
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 

1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za požadovaný predmet zákazky pre príslušnú časť 
1 a/alebo pre časť 2 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. 

2. V cene musia byť 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. MFSR 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 ustanovených osobitnými predpismi. 

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

4. Cenu je potrebné uvádzať bez DPH, výšku DPH v eur a cenu celkom vrátane DPH vyjadrenú v eur 

5. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie v Návrhu na plnenie kritéria pre príslušnú 
časť 1 a/alebo pre časť 2. 

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

7. Uchádzač musí v Návrh na plnenie kritérií uviesť cenu v eur bez DPH, výšku DPH a cenu v eur 
s DPH pre príslušnú časť 1 a/alebo pre časť 2. Uchádzač musí oceniť cenou každú položku. Cena 
musí byť kladný, nenulový údaj. Všetky ceny uchádzač uvedie zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta. 

8. Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky 
pre príslušnú časť 1 a/alebo pre časť 2 uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky. Každá cena 
musí byť kladný, nenulový údaj. Všetky ceny uchádzač uvedie zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta. 

9. Ponúknutá cena bude počas trvania zmluvy pevnou cenou a bude obsahovať všetky náklady 
úspešného uchádzača potrebné na splnenie predmetu zákazky pre príslušnú časť 1 a/alebo pre 
časť 2. 
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Návrh Zmluvy pre časť 1 predmetu zákazky 
 

Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
číslo zmluvy na strane Objednávateľa: 

  
 
Zmluvné strany 
  
 
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT:  
Zapísaný:  
    (ďalej len „Zhotoviteľ“)  
a  
 
Obchodné meno:  Verejné prístavy, a.s.  
Sídlo:     Prístavná 10, 821 09 Bratislava  
Štatutárny orgán:  Ing. Gabriel Szekeres – predseda predstavenstva  
    Ing. Bruno Patúš – člen predstavenstva  
    PhDr. Mária Medveďová – člen predstavenstva  
IČO:    36 856 541  
DIČ:    2022534008  
IČ DPH:   SK2022534008  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.  
IBAN:    SK61 0200 0000 0024 1616 8551  
BIC/SWIFT:   SUBASKBX 
Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa,  
    Vložka číslo: 4395/B  
 
    (ďalej len „Objednávateľ“) 
  
(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)  
  
 
 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
uzatvárajú túto Zmluvu o zhotovení diela „Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a 
modernizáciu verejného prístavu Komárno“, časť: „Vypracovanie Strategického plánu rozvoja 
verejného prístavu Komárno“ (ďalej len „Zmluva“): 
 
  
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 
1.1. Objednávateľ, Verejné prístavy a. s., vyhlásil verejnú súťaž s predmetom: „Vypracovanie 

Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno“, časť 1: 
„Vypracovanie Strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno“  (ďalej len „súťaž“).  
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1.2. V rámci vyhlásenej súťaže Zhotoviteľ predložil ponuku, ktorá bola Objednávateľom vyhodnotená 

ako úspešná.  
 
1.3. Na základe výsledkov súťaže sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy s 

náležitosťami uvedenými v jej ďalších ustanoveniach.  
 

Čl. II. 
Predmet Zmluvy 

  
2.1. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vypracovať pre Objednávateľa Strategický plán rozvoja 

verejného prístavu Komárno (ďalej len “Master Plan” alebo „dielo“) spočívajúcu v definovaní 
širších vzťahov, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu pri 
rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. Tento strategický dokument stanoví rámec 
dlhodobého rozvoja založený na analýze súčasného stavu prístavu a širších vzťahov 
a modelovaní potenciálnych scenárov rozvoja. Na to, aby bola strategická časť reprezentatívna, 
je potrebné podložiť jej výstupy dopytovou analýzou a podrobným postupom implementácie 
minimálne jedného odporúčaného strategického scenára rozvoja.  

 
2.2. Povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy zodpovedá 

záväzok Objednávateľa prevziať od Zhotoviteľa riadne a včas dodané plnenie podľa tejto Zmluvy 
a  zaplatiť zaň dohodnutú odmenu podľa tejto Zmluvy.  

  
 

Čl. III. 
Spôsob a rozsah plnenia predmetu Zmluvy 

 
3.1. Zhotoviteľ je  povinný vypracovať Master Plan, ktorý musí pozostávať z nasledovných častí: 

3.1.1  Analytická časť: 
a) analýza širšieho kontextu prístavu, ktorá vezme do úvahy subjekty sektoru vodnej dopravy 
a vzťahy s ďalšími súvisiacimi módmi dopravy, ako aj možnosti plavebnej dráhy rieky Dunaj 
a Váh, 
b) analýza hodnotiaca východiskový stav pre rozvoj prístavu v oblasti nákladnej a osobnej lodnej 
dopravy a športovo-rekreačného využitia, 
c) analýza súčasného stavu z pohľadu aktivít, ktoré v súčasnosti prebiehajú v prístave a  
analýza aktuálneho modelu fungovania prístavu, 
d) porovnanie prístavu Komárno s obdobnými prístavmi (porovnanie minimálne s jedným 
vybraným prístavom, ktorý svojim objemom prekládkovej činnosti, lokalitou alebo zameraním je 
možné podrobiť porovnaniu), 
e) analýza dopytu – analýza, ktorá definuje potenciál trhu v oblasti činnosti prístavu, ako aj 
predpoklad budúceho vývoja trhu, definovanie komodít, ktoré by s ohľadom na vývoj logistiky, 
priemyslu a poľnohospodárstva mohli byť prepravované vodnou cestou, 
f) SWOT analýza silných a slabých stránok, možností a hrozieb. 
 
3.1.2 Strategická časť: 
a) stratégia, vízia a poslanie spoločnosti Verejné prístavy, a.s., ktoré je definované legislatívou, 
strategickými národnými dokumentmi a internými dokumentmi spoločnosti, 
b) návrh optimálneho modelu fungovania verejného prístavu Komárno, ktorý obsahuje 
definovanie subjektov, vzťahov a štruktúr v prístave, ako aj preferovaný model prevádzky 
prístavu, 
c) návrh strategických variantov rozvoja prístavu s ohľadom na výsledky dopytovej analýzy, ako 
aj identifikovanie podmienok ich implementácie, 
d) multikriteriálne posúdenie navrhnutých strategických variantov rozvoja prístavu, 
e) posúdenie podmienok a dopadov súvisiacich s implementáciou vybraného strategického 
variantu rozvoja prístavu (majetkovo-právne vysporiadanie; hĺbková finančná analýza Due 
Diligence (ak relevantné), model prevádzky, ekologické a geologické dopady vrátane 
nevyhnutných prieskumov atď.), 
f) návrh postupu implementácie vybraného strategického scenára. 
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3.1.3 Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len ako „SEA“): zámer SEA 
spracovaný s ohľadom na strategické varianty rozvoja prístavu 
 

3.2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie alebo 
pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vypracovanie Master Plan-u. Pri určení spôsobu a 
metodiky vypracovania Master Plan-u Zhotoviteľ postupuje samostatne.  

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi podklady, dokumenty a informácie majúce 
vplyv na vypracovanie Master Plan-u, o ktoré Zhotoviteľ požiada, pokiaľ ich má Objednávateľ k 
dispozícii.  

3.4. Zhotoviteľ je povinný zaobchádzať z dokumentmi získanými od Objednávateľa tak, aby nedošlo 
k ich strate, odcudzeniu, zničeniu, alebo poškodeniu. Zhotoviteľ nie je oprávnený vyhotovovať si 
z poskytnutých dokumentov kópie bez súhlasu Objednávateľa. S poskytnutými dokumentami 
Zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať inak ako za účelom zhotovenia diela, najmä ich sprístupniť 
tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení zmluvy. Po vyhotovení Master Plan-u je Zhotoviteľ 
povinný všetky od Objednávateľa získané dokumenty vrátiť.  

3.5. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu 
Zmluvy.  

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Master Plan riadne a včas, s vynaložením odbornej 
starostlivosti a v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť 
Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri realizácii predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, 
pokiaľ môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Na prípadnú nevhodnosť pokynov je 
Zhotoviteľ povinný Objednávateľa upozorniť. 

3.7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť záverov Master Plan-u. 
3.8. Zhotoviteľ výlučne zodpovedá za to, že pri spracovaní diela neporuší žiadne práva tretích osôb 

a má oprávnenie s dielom nakladať spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode 3.12. 
3.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním vykonané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez 

právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo 
tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. 

3.10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časti diela môžu byť ďalej využívané, spracovávané a 
zverejňované. 

3.11. Odovzdaním diela prechádzajú na Objednávateľa všetky majetkové práva k dielu. 
3.12. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu na použitie diela všetkými 

spôsobmi uvedenými v ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon).  
3.13. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu podľa 

predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy. 
 
 

Článok IV. 
Čas, miesto a spôsob odovzdania Master Planu 

 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Master Plan do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy. 
4.2. Master Plan sa požaduje spracovať v dvoch jazykových vyhotoveniach, a to v slovenskom 

jazyku a v anglickom jazyku.  
4.3. Master Plan  bude dodaný v troch vyhotoveniach v každom požadovanom jazyku v písomnej 

forme a v elektronickej forme. 
4.4. Miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa, pokiaľ Objednávateľ neurčí inak, o čom je 

povinný Zhotoviteľa v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 2 (dva) pracovné dni 
písomne informovať.  

4.5. Zhotoviteľ po zhotovení diela písomne vyzve Objednávateľa najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. 
vopred na jeho prevzatie v pracovných dňoch v sídle Objednávateľa. 

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať. Dielo je prevzaté Objednávateľom 
momentom podpísania preberacieho protokolu. Zodpovednosť Zhotoviteľa za zhotovené dielo 
podľa nie je jeho odovzdaním dotknutá. 

4.7 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom prípade je 
Zhotoviteľ povinný dielo bezodplatne upraviť v súlade s pripomienkami vznesenými 
Objednávateľom.  
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Článok V. 
Odmena a jej splatnosť 

 
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková odmena za vyhotovenie diela je XXXXX,- EUR bez DPH 

(slovom: XXXXXX eur).  
5.2. Odmena vo výške uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky 

náklady Zhotoviteľa s vypracovaním Master Plan-u.  
5.3. Odmena je splatná na základe daňového dokladu - faktúry, vystavenej Zhotoviteľom po riadnom 

vyhotovení Master Plan-u a jeho odovzdaní Objednávateľovi. Faktúra je splatná do 30 dní od jej 
doručenia Objednávateľovi. Súčasťou faktúry musí byť obojstranne podpísaný preberací 
protokol. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov a tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru, a to aj opakovane, vrátiť 
Zhotoviteľovi na jej opravenie. Doručením opravenej faktúry Objednávateľovi plynie nová lehota 
splatnosti faktúry. 

 
Článok VI. 

Trvanie Zmluvy 
 
6.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc nadobudnutím jej účinnosti, do 

vyhotovenia a riadneho odovzdania Master Plan-u podľa tejto Zmluvy.  
6.2. Trvanie tejto Zmluvy je možné ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.  
 

Článok VII. 
Povinnosť mlčanlivosti 

 
7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a 

údajoch, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.  
7.2. Povinnosť uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy je časovo neobmedzená a 

trvá aj po skončení trvania tejto Zmluvy.  
 

Článok VIII. 
Sankcie 

 
8.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Master Plan-u je Objednávateľ oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z odmeny uvedenej v 
článku V., bod 5.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním Master Plan-u, 
maximálne však do výšky 20 % z ceny diela. V takomto prípade je Objednávateľ tiež oprávnený 
od Zmluvy odstúpiť. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody, vrátane 
škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.  
 

Článok IX. 
      Subdodávka časti diela 

 
 

9.1. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú 
podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. , majú v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak bol subdodávateľ zapísaný v registri 
konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), 
považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ je 
však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis 
na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného 
sektora, a to do 31. júla 2017. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je 
uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.“ Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je 
uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, 
konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného 
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subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

9.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi. 

9.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného 
obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u 
neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní. Ak bol subdodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom 
Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v 
registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie 
konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v 
súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. 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 účasti týkajúce 
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

Článok X. 
Osobité ustanovenia 

 
10.1. Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju ukončiť: 

 - vzájomnou dohodou zmluvných strán, 
 - odstúpením od zmluvy v prípade porušovania dohodnutých podmienok. 

10.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, kedy ešte 
nedošlo k plneniu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom ak výsledky 
administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 
z obstarania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

10.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy nebol 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný, alebo ak mu 
bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní. Ak bol zhotoviteľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom 
pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v 
registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie 
konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v 
súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. Objednávateľ 
má právo odstúpiť od zmluvy, ak si zhotoviteľ svoju povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety 
nesplní.. 

10.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy 
vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo 
zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

10.5. Odstúpenie od zmluvy  nadobúda účinnosť dňom písomného doručenia oznámenia o 
odstúpení zmluvy druhej strane. 

 
Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 
11.1. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných 

dodatkov k tejto Zmluve podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.  
11.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody. 

V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať 
návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.  
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11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou, ako aj záväzkové 
vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Dohody o grante 
k uvedenému projektu, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä Poskytovateľ nenávratného 
finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce 
orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 
dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

11.5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po dvoch (2) vyhotoveniach a jedno (1) vyhotovenie obdrží Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky.  

11.6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a Zmluva 
zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s 
jej obsahom ju podpisujú.  

11.7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 
a udelením súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zmluva nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky.  

11.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií pre časť 1 predmetu zákazky (príloha č. 6 súťažných 

podkladov) 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov pre časť 1 predmetu zákazky (príloha č. 5 súťažných 

podkladov) 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa ....................     V Bratislave dňa ....................  
 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ:  
 
 
 
 
 
..............................................     ..............................................  
Ing. Gabriel Szekeres  
predseda predstavenstva 
Verejné prístavy, a.s.  
 
 
 
...............................................  
Ing. Bruno Patúš  
člen predstavenstva  
Verejné prístavy, a.s.  
 
 
 
..............................................  
PhDr. Mária Medveďová  
člen predstavenstva  
Verejné prístavy, a.s. 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 
Návrh Zmluvy pre časť 2 predmetu zákazky 

 
Zmluva o dielo 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

číslo zmluvy na strane Objednávateľa: 
  
 
Zmluvné strany 
  
 
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT:  
Zapísaný:  
    (ďalej len „Zhotoviteľ“)  
a  
 
Obchodné meno:  Verejné prístavy, a.s.  
Sídlo:     Prístavná 10, 821 09 Bratislava  
Štatutárny orgán:  Ing. Gabriel Szekeres – predseda predstavenstva  
    Ing. Bruno Patúš – člen predstavenstva  
    PhDr. Mária Medveďová – člen predstavenstva  
IČO:    36 856 541  
DIČ:    2022534008  
IČ DPH:   SK2022534008  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.  
IBAN:    SK61 0200 0000 0024 1616 8551  
BIC/SWIFT:   SUBASKBX 
Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa,  
    Vložka číslo: 4395/B  
 
    (ďalej len „Objednávateľ“) 
  
 
(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)  
  
 
 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s ust. § 536 a nasl.  Obchodného zákonníka 
uzatvárajú túto Zmluvu o zhotovení diela „Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a 
modernizáciu verejného prístavu Komárno“, časť: „Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: 
Modernizácia verejného prístavu Komárno“ (ďalej len „Zmluva“): 
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Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Objednávateľ, Verejné prístavy a. s., vyhlásil verejnú súťaž s predmetom: „Vypracovanie 

Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno“, časť 2: 
„Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno“  (ďalej len 
„súťaž“).  

 
1.2. V rámci vyhlásenej súťaže Zhotoviteľ predložil ponuku, ktorá bola Objednávateľom vyhodnotená 

ako úspešná.  
 
1.3. Na základe výsledkov súťaže sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy s 

náležitosťami uvedenými v jej ďalších ustanoveniach.  
 

Čl. II. 
Predmet Zmluvy 

  
2.1. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vypracovať pre Objednávateľa „Štúdiu realizovateľnosti: 

Modernizácia verejného prístavu Komárno“ (ďalej len “Štúdia realizovateľnosti” alebo „dielo“). 
 
2.2. Povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy zodpovedá 

záväzok Objednávateľa prevziať od Zhotoviteľa riadne a včas dodané plnenie podľa tejto Zmluvy 
a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu podľa tejto Zmluvy.  

  
 

Čl. III. 
Spôsob a rozsah plnenia predmetu Zmluvy 

 
3.1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať Štúdiu realizovateľnosti, ktorá musí obsahovať: 
 

3.1.1 Úvodné informácie o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, stručný popis projektu, jeho etáp, 
charakteristík a účelu.  
3.1.2 Stručné vyhodnotenie: zásadné závery, ktoré vyplývajú zo spracovanej štúdie. Dôležité 
ukazovatele v tabuľkovej forme a ich hodnoty spočítané z výsledných hotovostných tokov, resp. 
nákladov a výnosov obsiahnutých vo finálnom finančnom pláne. Súhrnné a stručné 
vyhodnotenie finančnej efektivity projektu, jeho realizovateľnosť z hľadiska vyhodnotenia 
jednotlivých prvkov a výsledkov rizikovej analýzy. 
3.1.3 Socio-ekonomický kontext: informácie o environmentálnych, územných a ekonomických 
aspektoch projektu, informácie o prostredí jeho plánovanej realizácie, demografické a sociálno-
kultúrne prvky pozadia projektu. 
3.1.4 Analýza trhu, odhad dopytu, marketingová stratégia, popis všetkých marketingových 
aspektov projektu, odhady a odporúčania týkajúce sa potreby konečných užívateľov, 
konkurencie schopnosti výstupov projektu v štruktúre, ktorá vychádza z analytickej časti (a) a 
prechádza do častí, ktoré obsahujú strategické riešenia daných problémov (b). Analýzy je 
potrebné vypracovať pre stav pred realizáciou a po realizácii projektu so zohľadnením 
jednotlivých dopravných módov (z hľadiska konkurencieschopnosti resp. doplnkovosti) 
a) Analýza trhu (vrátane ponuky) a odhad dopytu 
b) Marketingová stratégia 
3.1.5 Riadenie projektu a ľudských zdrojov: plán a usporiadanie problémov súvisiacich s otázkou 
samotného riadenia projektu - plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrola všetkých procesov, 
organizačných jednotiek a celkových ľudských zdrojov. 
3.1.6 Analýza alternatív umiestnenia, technické a technologické riešenie projektu: predmetom 
analýzy sú minimálne dve variantné riešenia (alternatívy). Jednotlivé alternatívy zohľadnia 
podstatné technické a technologické aspekty projektu, ako je zvolená technológia, technické 
parametre jednotlivých zariadení, výhody a nevýhody predpokladaných riešení, vyplývajúce 
technické riziká, potrebné energetické materiálové toky, údaje o životnosti jednotlivých 
zariadení, náklady na opravu, zmeny v prevádzkovej náročnosti v dôsledku opotrebovania. 
Spracovanie základnej koncepcie logistiky. Jednotlivé alternatívy budú obsahovať potrebnú 
textovú a výkresovú časť v nevyhnutnom rozsahu. Výsledkom analýzy alternatív je výber 
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najvhodnejšej alternatívy, pre ktorú sa ako súčasť tejto štúdie realizovateľnosti spracuje 
technická štúdia pozostávajúca minimálne z: 
a) Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy vrátane parcelných 
čísel so zakreslením danej stavby a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie.  
b) Identifikácia preložiek inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia 
potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie, 
c) Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov 
a možností, 
d) Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej 
dopravy, 
e) Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov. 
f) Urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako 
stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc 
pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia  (v mierke 1:5 000). 
g) Architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie. 
h) Údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na 
základné požiadavky stavby. 
i) Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových 
vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia 
stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia 
územia. 
j)Údaje o prevádzke alebo výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných 
technológií a zariadení, údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (vyhl. č. 365/2015 
Z.z.), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania s nimi (okrem 
komunálnych odpadov). 
k) Údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na verejné zdravie a požiarnu ochranu, 
vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na 
zriadenie ochranného pásma. 
l) Návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti 
geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov 
o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných 
rádionuklidov vrátane protipovodňových opatrení. 
m) Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. 
n) Úpravy nezazelenaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenané. 
o) Rozsah a usporiadanie staveniska. 
3.1.7 Posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA): popis všetkých pozitívnych a negatívnych 
vplyvov, ktoré vyplývajú z realizácie projektu v jeho jednotlivých etapách vrátane návrhov 
opatrení zníženia dopadov na životné prostredie.  
Spracovateľ zabezpečí aj proces posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné 
prostredie vyplývajúci zo zákona  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: 
a) Zámer a jeho pripomienkovanie 
b) Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu 
c) Správa o hodnotení a jej pripomienkovanie 
d) Verejné prerokovanie správy o hodnotení 
e) Odborný posudok 
f) Záverečné stanovisko 
3.1.8 Zaobstaranie dlhodobého majetku: analýza a návrh procesu obstarávania majetku. 
3.1.9 Riadenie pracovného kapitálu: Nájomné zmluvy, vzniknuté pohľadávky, resp. krátkodobé 
záväzky, náročnosť projektu na držbu a obeh hotovostných prostriedkov a ich riadenie. 
3.1.10 Finančný plán a analýza projektu: komplexné finančné zhrnutie predchádzajúcich bodov 
v nasledujúcej štruktúre: 
A. Základná kalkulácia a analýza bodu zvratu  
a) kalkulácia 
b) analýza bodu zvratu 
B. Finančný plán 
a) vymedzenie štruktúry dlhodobého majetku, určenie výšky investičných nákladov, 
problematika servisných podmienok, amortizačné schémy atď. 
b) plán priebehu nákladov a výnosov 
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c) plánované stavy majetkov a zdrojov krytia 
d) plán priebehu „cash flow“ 
3.1.11 Ekonomická analýza obsahuje výstupy finančnej analýzy a rozširuje ich o fiškálne 
korekcie, peňažné vyjadrenie  netrhových dopadov, diskontovanie odhadovaných výdavkov a 
príjmov a výpočet ukazovateľov ekonomickej výkonnosti. 
3.1.12 Hodnotenie efektivity (CBA) a udržateľnosti projektu: analýza nákladov na jednotlivé 
činnosti, vyhodnotenie projektu pomocou ukazovateľov kalkulovaných finančných tokov (resp. 
nákladov a výnosov), ako napr. doba návratnosti investície, index rentability, výpočet a 
vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti projektu. 
3.1.13 Analýza a riadenie rizík: vymedzenie najväčších zdrojov rizík v rámci projektu, uvedenie 
ich pravdepodobnosti a eventuálnych preventívnych opatrení. 
3.1.14 Harmonogram realizácie projektu,  
3.1.15 Podrobné záverečné zhodnotenie projektu: komplexne prepracovaný záver, ktorý zahŕňa 
výsledné posúdenie projektu zo všetkých uvažovaných hľadísk a vyjadrenie k realizovateľnosti a 
finančnej rentabilite projektu.  

3.2. Štúdia realizovateľnosti nadväzuje na Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno 
(Master Plan). 

3.3.  Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie alebo 
pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti. Pri určení 
spôsobu a metodiky vypracovania Štúdie realizovateľnosti Zhotoviteľ postupuje samostatne.  

3.4.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi podklady, dokumenty a informácie majúce 
vplyv na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti, o ktoré Zhotoviteľ požiada, pokiaľ ich má 
Objednávateľ k dispozícii.  

3.5.  Zhotoviteľ je povinný zaobchádzať z dokumentmi získanými od Objednávateľa tak, aby nedošlo 
k ich strate, odcudzeniu, zničeniu, alebo poškodeniu. Zhotoviteľ nie je oprávnený vyhotovovať si 
z poskytnutých dokumentov kópie bez súhlasu Objednávateľa. S poskytnutými dokumentami 
Zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať inak ako za účelom zhotovenia diela, najmä ich sprístupniť 
tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení zmluvy. Po vyhotovení Štúdie realizovateľnosti je 
Zhotoviteľ povinný všetky od Objednávateľa získané dokumenty vrátiť.  

3.6.  Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu 
Zmluvy.  

3.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Štúdiu realizovateľnosti riadne a včas, s vynaložením 
odbornej starostlivosti a v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť 
Objednávateľovi všetky okolnosti, ktorý zistí pri realizácii predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, 
pokiaľ môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť 
záverov Štúdie realizovateľnosti. 

3.8. Zhotoviteľ výlučne zodpovedá za to, že pri spracovaní diela neporuší žiadne práva tretích osôb 
a má oprávnenie s dielom nakladať spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode 3.13. 

3.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním vykonané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez 
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo 
tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. 

3.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že časti diela môžu byť ďalej využívané, spracovávané a 
zverejňované. Odovzdaním diela prechádzajú na Objednávateľa všetky majetkové práva k dielu. 

3.10 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu na použitie diela všetkými 
spôsobmi uvedenými v ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon).  

3.11 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu podľa 
predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy. 

 
 

Článok IV. 
Čas, miesto a spôsob odovzdania Štúdie realizovateľnosti 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Štúdiu realizovateľnosti do 18 mesiacov odo dňa, kedy 

Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno 
(Master Plan) tvoriaci 1. časť Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného 
prístavu Komárno. V prípade, ak Master Plan na základe samostatnej zmluvy o dielo vypracúva 
samotný Zhotoviteľ, je povinný vypracovať Štúdiu do 18 mesiacov odo dňa odovzdania Master 
Planu Objednávateľovi.  

4.2 Štúdia realizovateľnosti (vrátane technickej štúdie, EIA a CBA) bude dodaná v dvanástich 
vyhotoveniach v písomnej forme a v elektronickej forme. 
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4.3 Štúdia realizovateľnosti bude spracovaná v plnom rozsahu v slovenskom jazyku a minimálne 
záverečné zhodnotenie aj v anglickom jazyku. Miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa, 
pokiaľ Objednávateľ neurčí inak, o čom je povinný Zhotoviteľa v dostatočnom časovom 
predstihu, nie kratšom ako 2 (dva) pracovné dni písomne informovať.  

4.4 Zhotoviteľ po zhotovení diela písomne vyzve Objednávateľa najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. 
vopred na jeho prevzatie v pracovných dňoch v sídle Objednávateľa. 

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať. Dielo je prevzaté Objednávateľom 
momentom podpísania preberacieho protokolu. Zodpovednosť Zhotoviteľa za zhotovené dielo 
podľa nie je jeho odovzdaním dotknutá. 

4.6 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom prípade je 
Zhotoviteľ povinný dielo bezodplatne upraviť v súlade s pripomienkami vznesenými 
Objednávateľom.  

 
Článok V. 

Odmena a jej splatnosť 
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celková odmena za vyhotovenie diela je XXXXX,- EUR bez DPH 

(slovom: XXXXXX eur).  
5.2 Odmena vo výške uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky 

náklady Zhotoviteľa s vypracovaním Štúdie realizovateľnosti.  
5.3 Odmena je splatná na základe daňového dokladu - faktúry, vystaveného Zhotoviteľom po 

riadnom vyhotovení Štúdie realizovateľnosti a jej odovzdaní Objednávateľovi. Faktúra je splatná 
do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Súčasťou faktúry musí byť obojstranne 
podpísaný preberací protokol. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v 
zmysle platných právnych predpisov a tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru, a 
to aj opakovane, vrátiť Zhotoviteľovi na jej opravenie. Doručením opravenej faktúry 
Objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti faktúry. 

 
 

Článok VI. 
Trvanie Zmluvy 

 
6.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc nadobudnutím jej účinnosti, do 

vyhotovenia a riadneho odovzdania Štúdie realizovateľnosti podľa tejto Zmluvy.  
6.2 Trvanie tejto Zmluvy je možné ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.  
 

Článok VII. 
Povinnosť mlčanlivosti 

 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a 

údajoch, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.  
7.2 Povinnosť uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy je časovo neobmedzená a 

trvá aj po skončení trvania tejto Zmluvy.  
 

Článok VIII. 
Sankcie 

 
8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Štúdia realizovateľnosti, prípadne jeho prvej 

etapy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % z odmeny uvedenej v článku V., bod 5.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania 
s odovzdaním Štúdie realizovateľnosti, maximálne však do výšky 20 % z ceny diela. V takomto 
prípade je Objednávateľ tiež oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa 
nedotýka nároku na náhradu škody, vrátane škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.  

 
Článok IX. 

      Subdodávka časti diela 
9.1 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú 

podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. , majú v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
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obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak bol subdodávateľ zapísaný v registri 
konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), 
považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ je 
však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na 
účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, 
a to do 31. júla 2017. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený 
v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.“ Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v 
rozsahu: 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. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi. 

9.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného 
obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u 
neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní. Ak bol subdodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom 
Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v 
registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie 
konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v 
súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. 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 účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Článok X. 

Osobité ustanovenia 
 

10.1 Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju ukončiť: 
 - vzájomnou dohodou zmluvných strán, 
- odstúpením od zmluvy v prípade porušovania dohodnutých podmienok. 

10.2 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, kedy ešte 
nedošlo k plneniu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom ak výsledky 
administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 
z obstarania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

10.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy nebol 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný, alebo ak mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Ak 
bol zhotoviteľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné 
obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov 
verejného sektora. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa 
výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o 
registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. Objednávateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy, ak si zhotoviteľ svoju povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety nesplní.  

10.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy 
vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo 
zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

10.5 Odstúpenie od zmluvy  nadobúda účinnosť dňom písomného doručenia oznámenia o 
odstúpení zmluvy druhej strane. 

 
Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
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11.1 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných 
dodatkov k tejto Zmluve podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.  

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody. 
V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať 
návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.  

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou, ako aj záväzkové 
vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.  

11.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Dohody o grante 
k uvedenému projektu, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného 
finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce 
orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 
dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

11.5 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po dvoch (2) vyhotoveniach a jedno (1) vyhotovenie obdrží Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky.  

11.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a Zmluva 
zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s 
jej obsahom ju podpisujú.  

11.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 
a udelením súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zmluva nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky.  

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií pre časť 2 predmetu zákazky (príloha č. 6 súťažných 

podkladov) 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov pre časť 2 predmetu zákazky (príloha č. 5 súťažných 

podkladov) 
 
 
 
V Bratislave dňa ....................     V Bratislave dňa ....................  
 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ:  
 
 
..............................................     ..............................................  
Ing. Gabriel Szekeres  
predseda predstavenstva 
Verejné prístavy, a.s.  
 
 
 
...............................................  
Ing. Bruno Patúš  
člen predstavenstva  
Verejné prístavy, a.s.  
 
 
 
..............................................  
PhDr. Mária Medveďová  
člen predstavenstva  
Verejné prístavy, a.s. 
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PRÍLOHA Č. 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 Č. 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 „Vypracovanie strategického plánu 
rozvoja verejného prístavu Komárno“- časť 1 / „Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: 
Modernizácia verejného prístavu Komárno“- časť 21 vyhlásenej verejným obstarávateľom 
Verejné prístavy, a.s. so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava v Úradnom vestníku Európskej 
pod označením 2017/S 034-061638, 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 uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú 
jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení 
zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči 
verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 
 

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 súťažných podkladov (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 

IČO:  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis2 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO: 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

 

                                                        
1Nehodiacu sa časť zákazky uchádzač prečiarkne 
2Čestné 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. 
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PRÍLOHA Č. 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 „Vypracovanie 
strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno“- časť 1 / „Vypracovanie štúdie 
realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno“- časť 21 vyhlásenej verejným 
obstarávateľom Verejné prístavy, a.s. so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava v Úradnom vestníku 
Európskej únie pod označením 2017/S 034-061638, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj 
konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

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

podpis splnomocniteľa 

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

podpis splnomocniteľa 

 
Plnomocenstvo prijímam:  
 

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

podpis splnomocniteľa 

  

                                                        
1Nehodiacu sa časť zákazky uchádzač prečiarkne 
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PRÍLOHA Č. 4 
Zoznam dôverných informácií 

 
Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 
Adresa spoločnosti 

IČO 

 

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na 
predmet zákazky „Vypracovanie strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno“- časť 
1 / „Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno“- časť 21 
vyhlásenej verejným obstarávateľom Verejné prístavy, a.s. so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
v Úradnom vestníku Európskej únie pod označením 2017/S 034-061638: 

 
 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 

podpis2 
 

                                                        
1Nehodiacu sa časť zákazky uchádzač prečiarkne 
2Doklad 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. 
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PRÍLOHA Č. 5 
Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach 

 
 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 
Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 
Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu 
zákazky „Vypracovanie strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno“- časť 1 
/ „Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno“- 
časť 21vyhlásenej verejným obstarávateľom Verejné prístavy, a.s. so sídlom Prístavná 10, 821 
09 Bratislava v Úradnom vestníku Európskej únie pod označením 2017/S 034-061638: 
 

 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 

Údaje o osobe 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 
v rozsahu 
meno a 
priezvisko, 
adresa 
pobytu, dátum 
narodenia. 

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). 
 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis2 
 

  
                                                        
1Nehodiacu sa časť zákazky uchádzač prečiarkne 
2Doklad 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. 
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PRÍLOHA Č. 6 
Návrh na plnenie kritérií 

 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? 1 ÁNO NIE 

  

 Navrhovaná cena 
v Eur bez DPH DPH v Eur Navrhovaná cena 

v Eur s DPH 

Časť 12 

Vypracovanie strategického plánu 
rozvoja verejného prístavu 
Komárno 

   

Časť 23 
Vypracovanie štúdie 
realizovateľnosti: Modernizácia 
verejného prístavu Komárno 

   

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta 
(zaokrúhľuje sa matematicky). 

 

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

 

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

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 

 

                                                        
1 Nehodiace sa prečiarknuť 
2 Nehodiacu sa časť zákazky uchádzač prečiarkne 
3 Nehodiacu sa časť zákazky uchádzač prečiarkne 


