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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO:  00156752
Karloveská 2, 842 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Radoslav Hija
Telefón: +421 254653904
Fax: +421 254654044
Email: tender@process-management.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.vvb.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

PM - Obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 4 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Revitalizácia ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Veľkolélsky ostrov. K.ú. Zlatná na Ostrove, okres
Komárno
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej
delty Dunaja, Aktivita A.4 Obnovenie prirodzeného biokoridoru sprietočnením Veľkolélskeho ramena, A.5 Revitalizácia
ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena. 
Cieľom projektu je odstránenie migračných bariér medzi korytom Dunaja a Veľkolélskym ramenom, zlepšenie
podmienok prúdenia a ozdravenie ramena tak, aby vyhovovalo nárokom jednotlivých druhov rýb daného úseku Dunaja.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45246000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45112000-5,  71245000-7 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  682 020,3800 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  4

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1. Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, ods.
4, ods. 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.2. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. 
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1.3. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01.07.2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto
prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených
v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.4. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v
procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže
podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013
preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp.
aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní]. 
1.5. Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do
30.06.2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i)
a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže
doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 
a) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, 
b) predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávateľovi. 
1.6. V zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
1.7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
1.8 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ. 
Odôvodnenie: 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o
verejnom obstarávaní a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom
obstarávaní zverejnenom na internetovej stránke úradu.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1. Uchádzač v ponuke
predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní: 
3.1.1. § 28 ods.1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
(predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; ak
odberateľom: 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne jednu zákazku rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky so zmluvnou cenou v minimálnej výške 680 000,- EUR bez DPH. 
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce v oblasti
vodohospodárskych stavieb, práce na regulácií riek, protipovodňové práce, práce na údržbe protipovodňových zariadení,
úprave koryta, revitalizácie tokov a pod. 
Zoznam prác má obsahovať: 
a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, 
b) názov a stručný opis predmetu zákazky, 
c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR, 
d) lehotu uskutočnenia prác, 
e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom. 
Odôvodnenie použitia podmienky účasti: 
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Požadovaný zoznam uskutočnených prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie
skúsenosti uchádzača s uskutočňovaním prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s
prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. 
3.1.2 § 28 ods.1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie
stavebných prác. 
Vzhľadom na charakter zemných prác je potrebné aby mal uchádzač k dispozícií stroj na zemné práce s pracovným
dosahom minimálne 15m. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že takýto stroj bude mať k dispozícií na plnenie zmluvy.
V čestnom vyhlásená uvedie presný typ a rok výroby stroja. 
Odôvodnenie použitia podmienky účasti: 
Vzhľadom na charakter zemných prác je potrebné aby mal uchádzač k dispozícií stroj na zemné práce s pracovným
dosahom minimálne 15m. 
3.1.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca
použije pri plnení zmluvy. 
Predloženie certifikátu STN EN ISO 14001 t.j. osvedčenia preukazujúceho zavedenie systému environmentálneho
manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj iné rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi krajín Európskej únie
a prijme aj iné dôkazy o zabezpečení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač predloží. Tieto dôkazy však
musia byť rovnocenné s opatreniami environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu.  
Odôvodnenie použitia podmienky účasti: 
Certifikát je požadovaný za účelom realizácie zákazky dodávateľom, ktorý v maximálnej možnej miere garantuje
dodržiavanie environmentálnych noriem a ochranu životného prostredia pri uskutočnení predmetu zákazky. 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPOSOBILOSTI: 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti
spoločne. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene
euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31. 12. za príslušný rok. 
V zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bude posudzovať aj všetky referencie za
obdobie uvedené v podmienke účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Je uvedené v podmienkach na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum:  30.10.2013

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  30.10.2013 11:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  30.10.2013 14:00
Miesto :  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúk
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komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov projektu LIFE 07NAT/SK/000707, Ochrana populácií ohrozených druhov
vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja, Aktivita A.4 Obnovenie prirodzeného biokoridoru
sprietočnením Veľkolélskeho ramena, A.5 Revitalizácia ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Lehota na požiadanie o súťažné podklady je totožná s lehotou na predkladanie ponúk, uvedenou v bode IV.2.3. tejto
výzvy.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
26.09.2013
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