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 Verejný obstarávateľ:  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra  
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36550949  

 
 

Zápisnica 
z otvárania ponúk časť „Ostatné“ a z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti – 

Ostatné - časť I. 
 
spracovaná v súlade s § 33 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). 
 
 
 

I. ÚVOD 
A) 
Predmet zákazky: Zhotovenie stavby: ČOV Sever  

(CPV 45232400-6; 71320000-7, 45120000-4, 45332000-3, 45232423-3, 
45252127-4, 45252130-8, 45351000-2, 45310000-3) 
Verejná súťaž - Stavebné práce 

 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej činnosti. 
Projektové územie zahŕňa 3 regióny:  
- Región Topoľčany: mesto Topoľčany, obce Jacovce, Čeladince, Bošany, Nitrianska Streda, Solčany 
- Región Partizánske: mestské časti Malé a Veľké Bielice, obce Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé 

Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce, Malé Uherce, 
- Región Bánovce nad Bebravou: mestské časti Malé Chlievany, Dolné a Horné Ozorovce, obec 

Horné Naštice 
Dielo, ktoré má budúci Zhotoviteľ vyprojektovať a zrealizovať, je rozdelené na dve Aktivity: 
- Aktivita A - Odvedenie odpadových vôd,  
- Aktivita B - Čistenie odpadových vôd. 
AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 
Predmetom zákazky v rámci Aktivity A je vybudovanie cca 97 km splaškovej kanalizácie vrátane 
zhotovenia 3 744 ks kanalizačných prípojok. Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu 
právoplatných stavebných povolení a v súlade s Požiadavkami Objednávateľa definovanými v zmluve. 
Pre túto Aktivitu verejný obstarávateľ má k dispozícii projekty stavby, ktoré slúžili pre vydanie 
stavebných povolení (vodoprávnych rozhodnutí). Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie 
pre realizáciu stavby v súlade s Požiadavkami Objednávateľa ako aj s Materiálmi a Technologickými 
Zariadeniami navrhnutými uchádzačom v Predbežnom technickom riešení. Predmetom zákazky je aj 
vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve. 
AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 
Predmetom zákazky v rámci Aktivity B je dobudovanie ČOV Topoľčany na 58 tis. EO, dobudovanie 
ČOV Partizánske na 30 tis. EO a dobudovanie ČOV Bánovce nad Bebravou na 26 tis. EO. Pre túto 
Aktivitu verejný obstarávateľ má k dispozícii dokumentácie pre územné rozhodnutia, ktoré slúžili 
pre vydanie územných rozhodnutí a pre spracovanie Požiadaviek Objednávateľa. Predmetom zákazky 
je vyhotovenie dokumentácií pre stavebné povolenie, vrátane vybavenia stavebných povolení 
pre všetky tri ČOV, ďalej vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby v súlade s Požiadavkami 
Objednávateľa ako aj s Materiálmi a Technologickými Zariadeniami navrhnutými uchádzačom 
v Predbežnom technickom riešení. Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného 
vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve. 
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Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-
realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela 
projektované Zhotoviteľom (,,žltá kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008. Podrobný opis predmetu zákazky je 
uvedený v súťažných podkladoch.  
 
B) 
Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania. 
Predbežné oznámenie: 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 076-127194 zo dňa 18.04.2013 
Číslo oznámenia vo Vestníku ÚVO: č. 75/2013; zn.: 5850-POS  zo dňa 17.04.2013 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 091-154588zo dňa 11.05.2013 
Číslo oznámenia vo Vestníku ÚVO: č. 91/2013 zn.: 7294 – MSP zo dňa 11.05.2013 
Redakčné opravy: 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 101-172017 dňa 28.05.2013 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 104-177431 dňa 31.05.2013 
8329-IOX publikovaná vo vestníku číslo 105/2013 dňa 31.05.2013 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 131-225567 dňa 09.07.2013 
12165-IOX publikovaná vo vestníku číslo 133/2013 dňa 10.07.2013 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 140-242834 dňa 20.07.2013 
13214-IOX publikovaná vo vestníku číslo 141/2013 dňa 20.07.2013 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 163-284140 dňa 23.08.2013 
14611-IOX publikovaná vo vestníku číslo 165/2013 dňa 23.08.2013 
 
C) 
Generálny riaditeľ ZSVS a.s., Nitra vymenoval dekrétom zo dňa 16.08.2013 komisiu na vyhodnotenie 
ponúk (ďalej aj ako „komisia“) v zložení: 
Ing. Ján Podmanický      predseda komisie 
Ing. Roman Čajka      člen komisie 
Ing. Juraj Gajdošík      člen komisie 
Ing. Ľubomír Krcho      člen komisie 
Ing. Karol Kucman CSc.      člen komisie 
Ing. Roman Kuchár      člen komisie bez práva vyhod. ponuky 
 
 

II. Otváranie ponúk časť „ostatné “. 
 
D) 
Verejný obstarávateľ stanovil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne v korigende 
lehotu na predkladanie ponúk: 09.09.2013 do 10:00 hod. a otváranie ponúk časť „Ostatné“: 
09.09.2013 o 11:00 hod. 
Verejný obstarávateľ zverejnil v zmysle §41 ods. 1 ZVO vo svojom Profile informáciu o otváraní ponúk 
časť „Ostatné“, ktoré sa uskutoční dňa 09.09.2013 o 11:00 hod. v sídle a zasadačke verejného 
obstarávateľa.  
V stanovenej lehote predložili svoje ponuky nasledovní uchádzači (všetci ako skupina dodávateľov – 
SD, okrem uchádzača č. 6). Prvý záujemca je zároveň lídrom predmetnej skupiny dodávateľov: 

Uchádzač č. 1 SD: OHL Pozemné stavby a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava; IČO: 43 941 664 
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OHL ŽS a.s, Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, ČR; IČO: 463 42 796 
IMOS Brno a.s, Olomoucká 174, 627 00 Brno, ČR; IČO: 253 22 257 
(doručil ponuku dňa 06.09.2013 o 07.00 hod.) 

Uchádzač č. 2 SD: Ferrmont s.r.o., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov; IČO: 31 619 916 
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, ČR; IČO: 608 38 744 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 08.32 hod.) 

Uchádzač č. 3 SD: Chemkostav a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce; IČO: 36 191 892 
K & K TECHNOLOGY a.s., Zlatnícka 33, 339 01 Klatovy, ČR; IČO: 648 33 186 
BETPRES s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou;  
IČO: 31 684 343 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 08.38 hod.) 

Uchádzač č. 4 SD: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava; IČO: 31 333 320 
  Váhostav - SK a.s., Hlinská 40, 010 18 Žilina; IČO: 31 356 648 

OVIDA s.r.o., Mojmírova 2257/21, 955 01 Topoľčany; IČO: 34 138 692 
IMPEK s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra; IČO: 34 105 620 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 08.40 hod.) 

Uchádzač č. 5 SD: VODOHOSPODARSKE STAVBY – ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 
Bratislava; IČO: 31 320 082 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava;  
IČO: 31 322 301 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica;  
IČO: 31 631 134 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 08.50 hod.) 

Uchádzač č. 6: Zipp Bratislava  s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava; IČO: 31 355 161 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 09.50 hod.) 

Uchádzač č. 7 SD: TuCon a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová; IČO: 44 802 030 
  HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, ČR; IČO: 466 78 468 

(prostredníctvom HOCHTIEF CZ a.s.,– organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 
821 09 Bratislava, IČO: 35 918 641); 
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica;  
IČO: 35 727 951 
ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, ČR; IČO: 002 19 169 
HYDROTEAM s.r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava; IČO: 30 776 023 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 09.55 hod.) 

 
 
 

III. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti – Ostatné časť I. 
 
E) 
Verejný obstarávateľ v oddiely III. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania stanovil 
pre uchádzačov nasledovné osobitné podmienky a podmienky pre účasť:  
 
Opis osobitných podmienok podľa bodu III. 1.4):  
 
1. Zmluva sa bude riadiť zmluvnými podmienkami FIDIC - žltá kniha. 
2. Poistenie Diela v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, čl. 18 bude objednávateľ vyžadovať  

od  úspešného uchádzača. 
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3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 
osoby sú: 
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
4. Trvanie zmluvy 870 dní sa delí na 780 dní Lehoty výstavby a 90 dní Lehoty na oznámenie vád. 
5. Od Zhotoviteľa sa bude požadovať predloženie Zábezpeky na vykonanie prác vo výške 10% 

Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH podľa požiadaviek uvedených v Osobitných zmluvných 
podmienkach. 

6. Od Zhotoviteľa sa bude požadovať predloženie Zábezpeky na záručné opravy vo výške 3% 
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH podľa požiadaviek uvedených v Osobitných zmluvných 
podmienkach.  

 
Podmienky pre účasť stanovené verejným obstarávateľom v oddiely III. oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania podľa §26; §27 a §28 ZVO: 
 
§26 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods.1 
zákona o verejnom obstarávaní. Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov 
podľa § 26 ods.2, resp. ods.4, 5 zákona o verejnom obstarávaní. Požadované doklady musia byť 
predložené v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v rozsahu, forme a platnosti v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní a súťažných podkladov. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov 
pre verejné obstarávanie podľa predpisov účinných do 17.02.2013 môže doklady podľa § 26 ods.2 
písmeno a) až e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia o svojom 
zapísaní do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods.1 citovaného 
zákona a podmienku podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné preukázať 
čestným vyhlásením, že uchádzač nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) bod 1, 2 a 3. Ak je 
podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných po 18.02.2013 na 
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 predloží 
platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať dokladom o oprávnení 
uskutočňovať stavebné práce, poskytovať služby vypracovania projektových dokumentácií, ktoré sú 
predmetom tejto zákazky. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní 
možno preukázať spôsobom podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedené platí 
pre oddiel III.2.1). 
 
§27 
 
Uchádzač musí v ponuke predložiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia 
nasledujúce doklady, ktoré musia byť platné a musia odrážať aktuálnu situáciu uchádzača: 
(1) v zmysle §27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, 
(2) v zmysle §27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
K bodu (1) 
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a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné 
záväzky. Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty, s čestným 
prehlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. 
Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie 
byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

b) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o výške úverového limitu v objeme min. 
10 mil. EUR alebo ekvivalent v inej mene z dôvodu plynulého plnenia predmetu zákazky. 

K bodu (2) 
a) Prehľad o celkovom súhrnnom obrate min. 200 mil. EUR alebo ekvivalent v inej mene 

za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti 
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Požaduje sa aby uchádzač predložil aj kópie 
výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch alebo iný dostupný doklad 
preukazujúci obrat za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012). Ročným obratom sa 
myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché 
účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem. V prípade, ak bol uchádzačovi 
povolený odklad termínu na predloženie daňového priznania a z tohto dôvodu záujemca nevie 
predložiť výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012, predloží uchádzač 
za rok 2012 doklady preukazujúce povolenie odkladu termínu na predloženie daňového 
priznania, a obrat za rok 2012 preukáže čestným vyhlásením o jeho výške.  

 
§28 
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok  
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže technickú alebo odbornú 
spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác: 
(1) v zmysle §28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, 
(2) v zmysle §28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 
K bodu (1) 
a) Zoznam stavebných prác obdobného rozsahu a charakteru ako predmet zákazky uskutočnených 

za  predchádzajúcich 5 rokov (05/2008 až 04/2013) predkladania ponúk doplnený potvrdeniami 
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a 
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Pod obdobným rozsahom a 
charakterom stavebných prác sa myslí výstavba alebo rekonštrukcia komunálnej splaškovej alebo 
jednotnej stokovej siete a výstavba alebo rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá 
pozostáva z mechanickej linky čistenia odpadových vôd, biologickej linky čistenia odpadových vôd, 
kalového hospodárstva vrátane anaeróbneho stupňa vyhnívania kalu a plynového hospodárstva. 
Uchádzač musí preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval: 
- najmenej 1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných 

stokových sietí so zmluvnou cenou stavebných prác týkajúcich sa týchto stokových sietí min. 
20 mil. EUR bez DPH; 

- najmenej 1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne odpadových vôd so 
zmluvnou cenou stavebných prác týkajúcich sa tejto čistiarne odpadových vôd min. 10 mil. 
EUR bez DPH alebo s projektovanou kapacitou tejto čistiarne odpadových vôd min. 30 000 EO. 

Ak uchádzač má potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác v mene inej ako EUR, 
súčasťou potvrdenia musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu SKK na EUR je 
platný konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,1260 SKK. Pre potreby prepočtu 
ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia tohto 
oznámenia o vyhlásení verejného oznámenia v Úradnom vestníku EÚ. Uchádzač môže predložiť 
potvrdenie obsahujúce stokové siete aj ČOV alebo samostatné potvrdenie pre stokové siete a 
samostatnú pre ČOV s dodržaním požadovaných rozpočtových nákladov a min. kapacity ČOV. 
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V prípade, že zákazka bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny 
dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme realizoval zákazku 
uchádzač. 
V prípade, že odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz 
o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný 
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich 
uskutočnení.  

K bodu (2) – podmienky v tomto bode boli korigendom 14611-IOX publikované vo vestníku číslo 
165/2013 upravené na znenie: 
a) Uchádzač preukáže, že osoba zodpovedná za riadenie projektových prác (projektant) má 

potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie projektových prác, ktoré sú predmetom tejto 
verejnej súťaže. 

b) Uchádzač je povinný preukázať, že projektant má potrebnú odbornú prax v projektovaní 
dokumentácií pre stavebné povolenie (DSP) a realizačných dokumentácií stavieb (DRS) 
obdobného rozsahu a charakteru ako predmet zákazky s uvedením cien, lehôt dodania, 
odberateľov a rozpočtového nákladu projektovaných stavieb - výstavba alebo rekonštrukcia 
komunálnych stokových sietí a komunálnych ČOV - za nasledovných podmienok: 
- najmenej 1 zákazku na zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá sa týkala 

výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych stokových sietí s rozpočtovým nákladom stavby 
min. 10 mil. EUR bez DPH, 

- najmenej 1 zákazku na zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), ktorá sa 
týkala výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych ČOV s projektovanou kapacitou ČOV min. 
30 000 EO, 

- najmenej 1 zákazku na zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá sa týkala 
výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych ČOV s projektovanou kapacitou ČOV min. 
30 000 EO. 

c) Uchádzač musí zároveň preukázať, že: 
- stavbyvedúci pre stokové siete vykonával funkciu stavbyvedúceho na min. 1 zákazke 

výstavby alebo rekonštrukcie stokových sietí so zmluvnou cenou stavebných prác min. 
20 mil. EUR bez DPH, 

- stavbyvedúci pre ČOV vykonával funkciu stavbyvedúceho na min. 1 zákazke výstavby alebo 
rekonštrukcie ČOV so zmluvnou cenou stavebných prác min. 10 mil. EUR.  

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže doložením profesijného životopisu 
zodpovedného pracovníka spolu s čestným vyhlásením zodpovedného pracovníka o pravdivosti 
údajov a informácií uvedených v životopise, podpísané uvedeným pracovníkom. Predložený 
profesijný životopis zodpovedného pracovníka, podpísaný zodpovedným pracovníkom musí 
minimálne obsahovať: meno a priezvisko zodpovedného pracovníka, najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie, odbornú prax, vrátane názvu objednávateľa/ zamestnávateľa, pracovnej pozície a 
obdobia pôsobenia v danej pozícii/funkcii (od - do, mesiac/rok) a prehľad odbornej praxe 
preukazujúci požadované skúsenosti vrátane funkcie/pozície, názvu zastávanej funkcie/pozície 
zodpovedného pracovníka pri plnení zmluvy, stručného opisu predmetu/rozsahu činností 
v rámci zmluvy, ktoré zodpovedný pracovník vykonával; obdobia poskytovania príslušnej služby 
(od - do, mesiac/rok); kontaktnej osoby za objednávateľa/zamestnávateľa, u ktorého si možno 
overiť tieto údaje (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, aktuálny e-mail). 
Uchádzač taktiež predloží súhlas príslušného zodpovedného pracovníka so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov v prípade, že ich v životopise uvádza. 

 
F-1) 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
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Komisia pri hodnotení splnenia podmienok účasti vychádzala zo zadaných podmienok verejným 
obstarávateľom a taktiež ním zadefinovaných období rokov (052008 až 04/2013). Komisia kontrolovala 
požadované obraty za citované roky pri podmienkach podľa §27 ods. 1 písm. d) ZVO.  
Pri porovnávaní splnenia podmienky v požiadavke podľa §28 ods. 1 písm. a) ZVO „za  predchádzajúcich 
5 rokov (05/2008 až 04/2013)“ komisia vychádzala z predložených referencií a uznala uchádzačom tie, 
ktorých začiatok i koniec plnenia bol vo vymedzenom časovom pásme (05/2008 až 04/2013), ale aj 
tie, ktorých začiatok bol pred predmetným časovým pásmom, ale výsledok bol vo vymedzenom 
časovom pásme. Z uvedeného vyplýva, že uchádzači predložili „hotové“ referencie za ukončené dielo 
a komisia ich uznala. 
 
Z prílohy zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok časti vyplýva, že stanovené podmienky 
pre účasť splnili/nesplnili jednotliví uchádzači nasledovne: 
 
Uchádzač č. 1: SPLNIL PODMIENKY ÚČASTI PODMIENENE 
Tak, ako to vyplýva z prílohy č. 1 zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti komisia konštatuje, 
že: 
Člen skupiny dodávateľov OHL ŽS Brno preukázal zábezpeku vo výške 300 000 EUR bankovou zárukou 
vystavenou Komerčnou bankou, Praha – obchodná divízia Morava zo dňa 03.07.2013 platnou 
do 01.07.2014. 
1. Uchádzač (ako skupina dodávateľom) splnil podmienky pre účasť týkajúce sa osobného postavenia 
podľa §26 ods. 1 ZVO: 
Vedúci člen skupiny OHL Pozemné stavby  preukázal platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov; 
člen skupiny OHL ŽS preukázal platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov; 
člen skupiny IMOS Brno dokladmi podľa §26 ods. 2 ZVO,  
IMOS Brno – organizačná zložka Žilina predložil doklady podľa § 26 odst. 1 písm. a) a b) ZVO. Nepredložil 
výpis z registra trestov za člena štatutárneho orgánu Ing. Ivan Sigmund. Uchádzač bude požiadaný 
o vysvetlenie. 
2. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. a) ZVO:  
člen skupiny dodávateľov  IMOS Brno predložil prísľub KB Praha o poskytnutí úveru vo výške 10 mil. EUR. 
Člen skupiny OHL ŽS predložil bankové referencie od predmetných bánk o pozitívnej finančnej a platobnej 
kondícii. 
 

3. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. d) ZVO:  
Požadovaný obrat min. 200 mil. EUR preukázal člen skupiny OHL ŽS Brno (2010-388,3 mil. EUR; 2011-
340,3 mil. EUR; 2012-337,1 mil. EUR). 
 

4. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. b) ZVO:  
člen skupiny IMOS Brno prezentoval referencie na stokové siete „Šlapanicko“ vo výške 22,6 mil. EUR 
a referencie na ČOV „Modřice u Brna“ vo výške 24,3, mil. EUR s kapacitou 513 000 EO. 
 

5. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. g) ZVO:  
vedúci člen skupiny OHL Pozemné stavby prísľubom od Pöyry Environment Brno, ktorá poskytuje 
projektanta na stokové siete: Ing.  Miloš Chobola; na ČOV Ing. Karel Říha; stavbyvedúci na ČOV 
Ing. Vladimír Král; stavbyvedúci na stokové siete Ing. Petr Mičunek. Citované osoby plnia požadované 
parametre vzdelania, osvedčenia o autorizácii, praxe a podpísali súhlas so spracovaním ich údajov. 
 
Uchádzač č. 2: SPLNIL PODMIENKY UČASTI PODMIENENE 
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Tak, ako to vyplýva z prílohy č. 1 zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti komisia konštatuje, 
že: 
Člen skupiny dodávateľov Ferrmont preukázal zábezpeku vo výške 300 000 EUR bankovou zárukou 
vystavenou VUB zo dňa 20.08.2013 platnou do 30.06.2014 vrátane. 
 
1. Uchádzač (ako skupina dodávateľom) splnil podmienky pre účasť týkajúce sa osobného postavenia 
podľa §26 ods. 1 ZVO:  
Vedúci člen skupiny Ferrmont platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným 
vyhlásením; 
člen skupiny Strabag dokladmi podľa §26 ods. 2 ZVO. Pri stanovení lehoty platnosti predložených 
dokladov týkajúcich sa zdravotných poisťovní sa vychádzalo z Výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelú zo dňa 30.07.2013. 
 
2. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. a) ZVO:  
člen skupiny Strabag predložil prísľub KB Praha o poskytnutí úveru v  výške 10.000.100 EUR. Každý člen 
skupiny predložil bankové referencie od predmetných bánk o pozitívne finančnej a platobnej kondícii 
jednotlivých členov skupiny dodávateľov.  
 

3. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. d) ZVO:  
požadovaný obrat min. 200 mil. EUR preukázal člen skupiny Strabag (2010-648,7 mil. EUR; 2011-583,9 
mil. EUR; 2012-494,7 mil. EUR). 
 

4. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. b) ZVO:  
vedúci člen skupiny Ferrmont prezentoval referenciu na ČOV Liptovský Mikuláš s projektovanou 
kapacitou 126.400 EO a člen skupiny Strabag preukázal referenciu podľa §28 ods. 2, písomnou zmluvou 
s firmou ZIPP Bratislava, kde preukazuje referenciu na stokové siete  so zmluvnou cenou 25,3 mil. EUR. 
 

5. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. g) ZVO:  
vedúci člen skupiny FERRMONT splnil podmienky účasti predložením Zmluvy o poskytnutí technickej 
a odbornej podpory od  firmy HYDROCOOP Bratislava, ktorá poskytuje projektanta: Ing. František 
Pavlovčin, ktorý splnil podmienky podmienene a bude dožiadaný o ich preukázanie a o predloženie 
súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002; 
člen skupiny STRABAG splnil podmienky účasti predložením Zmluvy o uzavretí budúcej Zmluvy o dielo 
od firmy ZIPP Bratislava, ktorá poskytne: 
1. stavbyvedúceho pre stokové siete: Ing. Kornel Gudiak;  
2. stavbyvedúceho pre ČOV: Ing. František Vyletelka.  
Citované osoby plnia požadované parametre vzdelania, osvedčenia o autorizácii, praxe a podpísali súhlas 
so spracovaním ich údajov. 
 
Komisia prijala postup (aby v relevantných prípadoch zabezpečila rovnosť pre všetkých dotknutých 
uchádzačov), že až po vyhodnotení splnenia podmienok účasti u všetkých uchádzačov v aktuálnych 
prípadoch si vyžiada vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov naraz, resp. až po vyhodnotení 
splnenia podmienok účasti všetkými uchádzačmi, taktiež v aktuálnych prípadoch, predloží verejnému 
obstarávateľovi naraz návrhy na vylúčenie uchádzačov v dikcii §33 ods. 11 ZVO i s príslušným 
odôvodnením a s úplnou zápisnicou z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti. 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude 
pokračovať dňa 13.09.2013 o 9:00 hod. v zasadačke verejného obstarávateľa. 
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V Nitre dňa 09.09.2013 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

****** 
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1. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
F-2) 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti dňa 13.09.2013 (pokračovanie vo vyhodnocovaní splnenia 
podmienok účasti po prvom prerušení činnosti komisie): 
 
Uchádzač č. 3: SPLNIL PODMIENKY UČASTI PODMIENENE 
Tak, ako to vyplýva z prílohy č. 1 zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti komisia konštatuje, 
že: 
Člen skupiny dodávateľov Vodohospodárske stavby Michalovce preukázal zábezpeku vo výške 300 000 
EUR bankovou zárukou vystavenou VÚB Bratislava zo dňa 15.08.2013 platnou do 30.06.2014. 
1. Uchádzač (ako skupina dodávateľom) splnil podmienky pre účasť týkajúce sa osobného postavenia 
podľa §26 ods. 1 ZVO: 
vedúci člen skupiny Chemkostav platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
a Čestným vyhlásením; 
člen skupiny TECHNOLOGY Klatovy dokladmi podľa §26 ods. 2 ZVO. Uchádzač nepredložil doklady podľa 
§ 26 odst. 1 písm. d) pre všetky zdravotné poisťovne pôsobiace v ČR a bude požiadaný o vysvetlenie; 
člen skupiny BETPRES platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným 
vyhlásením. 
 
2. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. a) ZVO:  
vedúci člen skupiny dodávateľov  Chemkostav Michalovce predložil prísľub VÚB Bratislava o poskytnutí 
úveru vo výške 10 mil. EUR a bankové referencie od predmetných bánk o pozitívne finančnej a platobnej 
kondícii. 
 

3. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. d) ZVO:  
požadovaný obrat min. 200 mil. EUR preukázali členovia skupiny nasledovne Chemkostav Michalovce 
(2010-37,03 mil. EUR; 2011-48,8 mil. EUR; 2012-53,3 mil. EUR); K&K TECHNOLOGY Klatovy; (2010-8,9 mil. 
EUR; 2011-19,7 mil. EUR; 2012-10,8 mil. EUR); BETPRES V. n Topľou (2010-11,9 mil. EUR; 2011-10,5 mil. 
EUR; 2012-5,6 mil. EUR). Skupina dodávateľov preukázala obraty spolu vo výške 204,5 mil. €. 
 

4. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. b) ZVO:  
vedúci člen skupiny Chemkostav Michalovce prezentoval referencie na stokové siete „Prešov“ vo výške 
25,8 mil. EUR a referencie na ČOV „Prešov“ vo výške 4,0 mil. EUR s kapacitou 117 500 EO. 
 

5. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. g) ZVO:  
Vedúci člen skupiny Chemkostav prísľubom od Pöyry Environment Brno, ktorá poskytuje projektanta 
na stokové siete: Ing. Miloš Chobola; na ČOV Ing. Karel Říha; a Chemkostav Michalovce poskytuje 
stavbyvedúceho na ČOV Ing. Pavol Mihoč; stavbyvedúci na stokové siete Ing. Vladimír Černiga. Citované 
osoby plnia požadované parametre vzdelania, osvedčenia o autorizácii, praxe a podpísali súhlas 
so spracovaním ich údajov. 
 
Uchádzač č. 4: SPLNIL PODMIENKY UČASTI 
Tak, ako to vyplýva z prílohy č. 1 zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti komisia konštatuje, 
že: 
člen skupiny dodávateľov OVIDA  preukázal zábezpeku vo výške 300 000 EUR bankovou zárukou 
vystavenou SZRB zo dňa 19.07.2013 platnou do 30.06.2014 vrátane. 
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1. Uchádzač (ako skupina dodávateľom) splnil podmienky pre účasť týkajúce sa osobného postavenia 
podľa §26 ods. 1 ZVO a preukázal ich: 
vedúci člen skupiny Doprastav platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným 
vyhlásením; 
člen skupiny Váhostav – SK platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným 
vyhlásením; 
člen skupiny OVIDA platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným 
vyhlásením; 
člen skupiny IMPEK platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným 
vyhlásením. 
 
2. . Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. a) ZVO:  
člen skupiny dodávateľov  VÁHOSTAV SK predložil prísľub ČSOB o poskytnutí úveru v  výške 9.600.000 
EUR a SLSP vo výške 5.000.000 EUR a bankové referencie od predmetných bánk o pozitívne finančnej 
a platobnej kondícii.  
 

3. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. d) ZVO:  
požadovaný obrat min. 200 mil. EUR preukázal člen skupiny VÁHOSTAV SK (2010-161,9 mil. EUR; 2011-
122,9 mil. EUR; 2012-117,6 mil. EUR). 
 

4. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. b) ZVO:  
Člen skupiny VÁHOSTAV SK prezentoval referenciu na stokové siete  stavba Horné Kysuce so zmluvnou 
cenou 33,2 mil. EUR a referencie na ČOV, stavbu Horné Kysuce s projektovanou kapacitou 56.000 EO 
a stavbu Žilina s projektovanou kapacitou 220.000 EO; 
Člen skupiny IMPEK predložil referenciu na stokové siete stavba Galanta so zmluvnou cenou 25,3 mil. EUR 
predložením Zmluvy o uzavretí budúcej Zmluvy o dielo so ZIPP Bratislava. 
 

5. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. g) ZVO:  
Vedúci člen skupiny Doprastav splnil podmienky predložením Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o dielo 
od BURSA Banská Bystrica, ktorá poskytuje projektanta na stokové siete: Ing. Ondrej Bursa; 
Člen skupiny OVIDA splnil podmienky predložením Zmluvy na preukázanie technickej a odbornej 
spôsobilosti od ALVEST Mont Skalka nad Váhom, ktorá poskytuje projektanta na stokové siete Ing. 
Vincent Piják a projektantku na ČOV Danicu Galvánkovú. 
Vedúci člen skupiny Doprastav poskytne stavbyvedúceho na stokové siete Ing. Miroslav Krajčí;  
Člen skupiny VÁHOSTAV SK poskytne stavbyvedúceho na ČOV Ing. Miroslav Daniš.  
Citované osoby plnia požadované parametre vzdelania, osvedčenia o autorizácii, praxe a podpísali súhlas 
so spracovaním ich údajov. 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude 
pokračovať dňa 17.09.2013 o 9:00 hod. v zasadačke verejného obstarávateľa. 
 
V Nitre dňa 13.09.2013 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 
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Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   .....................................................................  
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2. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
F-3) 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti dňa 17.09.2013 (pokračovanie vo vyhodnocovaní splnenia 
podmienok účasti po druhom prerušení činnosti komisie): 
 
Uchádzač č. 5: SPLNIL PODMIENKY UČASTI 
Tak, ako to vyplýva z prílohy č. 1 zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti komisia konštatuje, 
že: 
člen skupiny dodávateľov VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologický podnik preukázal zábezpeku 
vo výške 300 000 EUR bankovou zárukou vystavenou ČSOB zo dňa 02.07.2013 platnou do 30.06.2014 
vrátane. 
 
1. Uchádzač (ako skupina dodávateľom) splnil podmienky pre účasť týkajúce sa osobného postavenia 
podľa §26 ods. 1 ZVO a preukázal ich:  
VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologický podnik platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov a Čestným vyhlásením ; 
VODOHOSPODARSKE STAVBY - podnik platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
a Čestným vyhlásením ; 
COMBIN platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným vyhlásením ; 
 
2. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. a) ZVO:  
člen skupiny dodávateľov  COMBIN predložil úverový prísľub VUB BANKY o poskytnutí úveru v  výške 
10.000.000 EUR. Každý člen skupiny predložil bankové referencie od predmetných bánk o pozitívne 
finančnej a platobnej kondícii jednotlivých členov skupiny dodávateľov.  
 

3. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. d) ZVO:  
Požadovaný obrat min. 200 mil. EUR preukázal vedúci člen skupiny VODOHOSPODARSKE STAVBY - 
ekologický podnik  podľa §27ods.2 písomnou zmluvou s Geosan group. (2010-121,1 mil. EUR; 2011-92,4 
mil. EUR; 2012-83,2 mil. EUR). 
 

4. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. b); 
 Vedúci člen skupiny VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologický podnik  podľa §28ods.2 písomnou 
zmluvou s Geosan group. Predložil referenciu na ČOV – projekt Cidlina – náklady týkajúce sa ČOV 10,5 mil. 
EUR; 
Člen skupiny COMBIN preukázal referenciu na stokové siete  so zmluvnou cenou 27,1 mil. EUR. 
 

5 Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. g) ZVO:  
Vedúci člen skupiny VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologický podnik  podľa §28 ods.2 písomnou 
zmluvou o poskytovaní technickej a odbornej podpory s firmou Hydrocoop, ktorá poskytne projektanta 
na ČOV Ing. František Pavlovčin. Uchádzač bude požiadaný o súhlas so spracovaním osobných údajov pre 
projektanta Ing. Františka Pavlovčina. 
Vedúci člen skupiny VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologický podnik  podľa §28 ods.2 písomnou 
zmluvou o poskytovaní technickej a odbornej podpory s firmou INPROKON, ktorá poskytne projektanta 
na siete Ing. Mikuláš Váry; 
Vedúci člen skupiny VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologický podnik  podľa §28 ods.2 písomnou 
zmluvou o poskytovaní technickej a odbornej podpory s firmou HYCOPROJEKT, ktorá poskytne 
projektanta na siete Ing. Jozef Krčmárik; 
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člen skupiny COMBIN preukázal podmienky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 
poskytnutím stavbyvedúceho pre stokové siete: Ing. Ivan Solivarský; 
vedúci člen skupiny VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologický podnik podľa §28 ods.2 písomnou 
zmluvou s Geosan group, ktorá poskytne stavbyvedúceho pre stokové siete: Ing. Zdeněk Vašíček;  
vedúci člen skupiny VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologický podnik poskytne stavbyvedúceho 
pre ČOV : Albín Mutiš ; 
Citované osoby plnia požadované parametre vzdelania, osvedčenia o autorizácii, praxe a podpísali súhlas 
so spracovaním ich údajov. 
 
Uchádzač č. 6: SPLNIL PODMIENKY UČASTI PODMIENENE 

Tak, ako to vyplýva z prílohy č. 1 zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti komisia konštatuje, 

že: 

Uchádzač preukázal zábezpeku vo výške 300 000 EUR bankovou zárukou vystavenou VUB zo dňa 
02.07.2013 platnou do 30.06.2014 vrátane. 
 
1. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 ZVO 
a preukázal ich platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov, Vyhlásením a Čestným 
vyhlásením. 
 
2. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. a) ZVO predložil prísľub VUB o poskytnutí úveru v  výške 10.000.100 EUR. Uchádzač predložil 
bankové referencie od predmetných bánk o pozitívne finančnej a platobnej kondícii.  
 

3. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. d) ZVO: Požadovaný obrat min. 200 mil. EUR preukázal (2010-284,3 mil. EUR; 2011-296,6 mil. 
EUR; 2012-280,2 mil. EUR). 
 

4. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. b) ZVO prezentoval referencie : stokové siete  - stavba Horné Kysuce so zmluvnou cenou 25,3 mil. 
EUR, stavba Galanta so zmluvnou cenou 23,1 mil. EUR,  stavba Šamorín so zmluvnou cenou 27,1 mil. EUR. 
Referencia na stavbu ČOV Liptovský Mikuláš s projektovanou kapacitou 126.000 EO. 
 

5 Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. g) ZVO:  
Prísľubom (Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o dielo) od Hydrocoop Bratislava, ktorá poskytuje 
projektanta Ing. František Pavlovčin. Uchádzač bude požiadaný, aby doložil zhotovenie dokumentácie 
pre realizáciu stavby týkajúcej sa stokových sietí. 
Uchádzač splnil podmienky a preukázal odborné kapacity stavbyvedúcim na stokové siete Ing. Juraj 
Cmorek a stavbyvedúcim na ČOV Ing. Stanislav Hudák.  
Citované osoby plnia požadované parametre vzdelania, osvedčenia o autorizácii, praxe a podpísali súhlas 
so spracovaním ich údajov. 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude 
pokračovať dňa 23.09.2013 o 9:00 hod. v zasadačke verejného obstarávateľa. 
  
V Nitre dňa 17.09.2013 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 



Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
Predmet zákazky: Zhotovenie stavby: ČOV Sever 

15 
 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

****** 
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3. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
F-4) 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti dňa 23.09.2013 (pokračovanie vo vyhodnocovaní splnenia 
podmienok účasti po treťom prerušení činnosti komisie): 
 
Uchádzač č. 7: SPLNIL PODMIENKY PODMIENENE 
Tak, ako to vyplýva z prílohy č. 1 zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti komisia konštatuje, 
že: 
Členovia skupiny dodávateľov preukázali zábezpeku vo výške 300 000 EUR bankovými zárukami:  
a) Vedúci člen TuCon bankovou zárukou vystavenou VUB zo dňa 03.07.2013 vo výške 102.000,- EUR 
platnou do 30.06.2014 vrátane. 
b) Člen HOCHTIEF CZ bankovou zárukou vystavenou ČSOB zo dňa 02.07.2013 vo výške 99.000,- EUR 
platnou do 30.06.2014 vrátane. 
c) Člen STAVBY MOSTOV SLOVAKIA bankovou zárukou vystavenou ČSOB zo dňa 04.07.2013 vo výške 
39.000,- EUR platnou do 30.06.2014 vrátane. 
d) Člen ARKO TECHNOLOGY bankovou zárukou vystavenou UniCreditBank zo dňa 04.07.2013 vo výške 
60.000,- EUR platnou do 30.06.2014 vrátane. 
 
1. Uchádzač (ako skupina dodávateľom) splnil podmienky pre účasť týkajúce sa osobného postavenia 
podľa §26 ods. 1 ZVO a preukázal ich:  
TuCon platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným vyhlásením; 
HOCHTIEF CZ platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným vyhlásením; 
HOCHTIEF CZ – organizačná zložka Slovensko platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov a Čestným vyhlásením; 
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným 
vyhlásením; 
ARKO TECHNOLOGY dokladmi podľa §26 ods. 2 ZVO. Uchádzač predložil potvrdenia iba od 5 poisťovní 
pôsobiacich v ČR a bude požiadaný o doplnenie potvrdení od všetkých poisťovní. 
ARKO TECHNOLOGY – organizačná zložka dokladmi podľa §26 ods. 2 ZVO. Uchádzač predložil 
potvrdenia iba od jednej poisťovne pôsobiacich v SR a bude požiadaný o doplnenie potvrdení od všetkých 
poisťovní. 
HYDROTEAM platným potvrdením ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov a Čestným vyhlásením; 
 
2. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. a) ZVO: Vedúci člen skupiny dodávateľov  TuCon predložil prísľub VUB o poskytnutí úveru 
v  výške 10 mil. EUR. Vedúci člen skupiny predložil bankovú referenciu banky o pozitívne finančnej 
a platobnej kondícii. 
 

3. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §27 
ods. 1 písm. d) ZVO: Požadovaný obrat min. 200 mil. EUR preukázal člen skupiny HOCHTIEF CZ (2010-
206,2 mil. EUR; 2011-199,1 mil. EUR; 2012-163,1 mil. EUR). 
 

4. Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. b) ZVO:  
Člen skupiny HOCHTIEF CZ - organizačná zložka Slovensko prezentoval referencie podľa §28 ods. 2 
Zmluvou o spolupráci na zákazke HOCHTIEF Solutions AG – organizačná zložka Slovensko – predložil 
čestné vyhlásenie na stavbu ČOV Slatina Rumunsko RN 13,7 mil. EUR, čestné vyhlásenie na stavbu sieti  
Medias Rumunsko a čestné vyhlásenie na stavbu ČOV Rouse Bulharsko. Dôvod predloženia čestných 
vyhlásení uchádzač uvádza skutočnosť, že objednávatelia odmietli vystaviť potvrdenie o uspokojivom 
vykonaní stavebných prác. Obstarávatelia v Rumunsku a Bulharsku nie sú povinný ani zvyknutý vystavovať 
referenčné listy o uspokojivom vykonaní stavebných prác. 
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Člen skupiny STAVBY MOSTOV SLOVAKIA prezentoval referenciu podľa §28 ods. 2, Zmluvou o budúcej 
zmluve s SMP CZ – ČOV stavba Varnsdorf 55.450 EO a ČOV – stavba Dolní Labe RN 6,9 mil. EUR a 40.000 
EU. 
Člen skupiny ARKO TECHNOLOGY prezentoval referenciu na siete podľa §28 ods. 2 Zmluvou o budúcej 
zmluve s SOGEA SATOM S.A.S Francúzsko - stavba Ouargla Alžírsko. 
 

5 Uchádzač splnil podmienky pre účasť týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28 ods. 
1 písm. g) ZVO:  
člen skupiny ARKO TECHNOLOGY prísľubom (Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy) od Poyry Environment, 
ktorá poskytuje projektantov: Ing. Miloš Chobola; a Ing. Karel Říha; 
člen skupiny HOCHTIEF CZ poskytne stavebný dozor na siete: Ing. Zdeněk Šmidmajer a Ing. Pavel 
Merta; 
člen skupiny STAVBY MOSTOV SLOVAKIA prísľubom (Zmluva) od WARBUD, S.A., ktorá poskytuje stavebný 
dozor pre ČOV: Ing. Kazimierz Lukaszczyk; 
člen skupiny STAVBY MOSTOV SLOVAKIA prísľubom (Zmluvou o budúcej zmluve) od SMP CZ, ktorá 
poskytuje stavebný dozor pre ČOV: Ing. Mojmír Volf;  
Citované osoby plnia požadované parametre vzdelania, osvedčenia o autorizácii, praxe a podpísali súhlas 
so spracovaním ich údajov. 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude 
pokračovať dňa 27.09.2013 o 9:00 hod. v zasadačke verejného obstarávateľa. 
 
V Nitre dňa 23.09.2013 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

****** 
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4. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
F-5) 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti dňa 27.09.2013 (pokračovanie vo vyhodnocovaní splnenia 
podmienok účasti po štvrtom prerušení činnosti komisie): 
 
Komisia spracovala výzvy na doplnenie predložených dokladov preukazujúcich splnenia podmienok 
účasti pre nasledovných uchádzačov: 
 
Uchádzač č. 1: 
Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie nepredloženia dokladu : 
1. člen skupiny IMOS Brno za IMOS Brno – organizačná zložka Žilina nepredložil doklad podľa § 26 
 odst. 1 písm. a) a b) ZVO. Nepredložil výpis z registra trestov za člena štatutárneho orgánu Ing. 
 Ivan Sigmund. Komisia žiada uchádzača o vyjadrenie, či je miestopredseda predstavenstva 
 štatutárnym orgánom uchádzača a dôvod nepredloženia požadovaného dokladu. 
 
Uchádzač č. 2: 
Uchádzač bude požiadaný o doplnenie nasledujúcich dokladov : 
1.  overenej Plnej moci, ktorú udelil splnomocniteľ Strabag a.s. splnomocnencovi 

Ferrmont s.r.o.; 
2.  projektant Ing. František Pavlovčin bude požiadaný o súhlas so spracovaním osobných údajov 
 v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
 predpisov; 
3.  projektant nepreukázal odbornú prax zhotovenia dokumentácie na najmenej  1 zákazku 

pre realizáciu stavby, ktorá sa týkala výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych stokových 
sietí s rozpočtovým nákladom stavby min. 10 mil. EUR bez DPH. Treba doplniť. 

 
Uchádzač č. 3: 
Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie nasledujúcich dokladov : 
Člen skupiny K & K TECHNOLOGY a. s., nepredložil doklady podľa § 26 odst. 1 písm. d).  Záujemca 
bude požiadaný o  zdôvodnenie nepredloženia všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v ČR. 
Chýbajúce zdravotné poisťovne : 
1.  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; 
2.   Revírní bratrská pokladna zdrav. pojišťovna  
 
Uchádzač č. 5: 
Uchádzač bude požiadaný o doplnenie nasledujúcich dokladov : 
1.  projektant Ing. František Pavlovčin predloží súhlas so spracovaním osobných údajov  v zmysle 

zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
Uchádzač č. 6: 
Uchádzač bude požiadaný o doplnenie nasledujúcich dokladov : 
1. Projektant nepreukázal odbornú prax zhotovenia dokumentácie na najmenej  1 zákazku 
 pre realizáciu stavby, ktorá sa týkala výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych stokových 
 sietí s rozpočtovým nákladom stavby min. 10 mil. EUR bez DPH. Treba doplniť prax. 
 
Uchádzač č. 7: 
Uchádzač bude požiadaný o doplnenie nasledujúcich dokladov : 
1.  Člen skupiny ARKO TECHNOLOGY a. s., nepredložil doklady podľa § 26 odst. 1 písm. d)

 Chýbajú zdravotné poisťovne : 
 a) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; 
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 b) Revírní bratrská pokladna zdrav. pojišťovna  
 alebo Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá zamestnancov poistených v uvedených 
 poisťovniach; 
2. Člen skupiny ARKO TECHNOLOGY a. s. – organizačná zložka, nepredložil doklady podľa § 26 

odst. 1 písm. d) 
Chýbajú zdravotné poisťovne : 

1. Dôvera zdravotná poisťovňa 
2. Union zdravotná poisťovňa 

 alebo Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá zamestnancov poistených v uvedených 
 poisťovniach; 
3. overenej Plnej moci, ktorú udelil splnomocniteľ Stavby mostov Slovakia a.s. splnomocnencovi 

TuCon a.s.; 
4.  overenej Plnej moci, ktorú udelil splnomocniteľ Arko Technology a.s. splnomocnencovi 

TuCon a.s.; 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude 
pokračovať dňa 18.11.2013 o 9:00 hod. v zasadačke verejného obstarávateľa. 
 
V Nitre dňa 27.09.2013 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

****** 
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5. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
F-5) 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti dňa 18.11.2013 (pokračovanie vo vyhodnocovaní splnenia 
podmienok účasti po piatom prerušení činnosti komisie): 
 
Komisia pokračovala v činnosti po doručení doplnení predložených dokladov preukazujúcich splnenia 
podmienok účasti od vyzvaných uchádzačov: 
 
Uchádzač č. 1: 
 
Predložil aktuálny výpis a vysvetlenie, ktorým preukázal, že Ing. Ivan Sigmund bol členom štatutárneho 
orgánu iba v období od 21.06.2005 do 05.10.2010 a nie v čase predkladanie ponuky. Týmto splnil 
podmienky účasti. 
 
Uchádzač č. 2: 
 
Uchádzač predložil úradne overené potvrdenie firmy Strabag a.s., že splnomocnil firmu Ferrmont 
s.r.o. na preloženie ponuky v jeho mene. Ďalej predložil súhlas so spracovaním osobných údajov 
projektanta Ing. Františka Pavlovčina a čestné prehlásenie, kde doplnil údaje týkajúce sa odbornej 
praxe zhotovenia dokumentácie na najmenej 1 zákazku pre realizáciu stavby, ktorá sa týkala výstavby 
alebo rekonštrukcie komunálnych stokových sietí s rozpočtovým nákladom stavby min. 10 mil. EUR 
bez DPH. Splnil podmienky.  
 
Uchádzač č. 3: 
 
Uchádzač vyhlásil, že nemá poistencov v uvedených zdravotných poisťovniach. Splnil podmienky.  
 
Uchádzač č. 5: 
 
Uchádzač predložil súhlas so spracovaním osobných údajov pre projektanta Ing. Františka Pavlovčina. 
Splnil podmienky. 
 
Uchádzač č. 6: 
 
Uchádzač preukázal odbornú prax zhotovenia dokumentácie na najmenej 1 zákazku pre realizáciu 
stavby, ktorá sa týkala výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych stokových sietí s rozpočtovým 
nákladom stavby min. 10 mil. EUR bez DPH. Uvedené preukázal vyhlásením a doplneným životopisom 
projektanta. Splnil podmienky. 
 
Uchádzač č. 7: 
 

Uchádzač doplnil za člena skupiny ARKO TECHNOLOGY a.s. doklady, ktorými preukázal, že, spoločnosť 
nemá nedoplatky na zdravotnom poistení a za člena skupiny ARKO TECHNOLOGY a. s. – organizačná 
zložka predložil prehlásenie, že nemá zamestnancov poistených v dožadovaných zdravotných 
poisťovniach. Ďalej bola predložené požadované overené plné moci.  Splnil podmienky. 
 
Komisia týmto ukončila svoju činnosť týkajúcej sa vyhodnotenia splnenia podmienok účasti. 
 
V Nitre dňa 18.11.2013 
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Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

****** 
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Príloha k zápisnici z vyhodnotenia ponúk 
Súhrnné vyhodnotenie splnenia podmienok účasti jednotlivými uchádzačmi: 
 

Podmienky pre účasť Uchádzač č. 
1 

Uchádzač č. 
2 

Uchádzač č. 
3 

Uchádzač č. 
4 

Uchádzač č. 
5 

Uchádzač č. 
6 

Uchádzač č. 
7 

 a) OHL PS, a.s., BA 
b) OHL ŽS a.s.,, Brno 
c) IMOS Brno a.s., 

Brno 
d) IMOS Brno – 

organizačná 
zložka 

a) Fermont s.r.o., 
Púchov 

b) Strabag a.s., 
Praha 

a) Chemkostav a.s., 
Michalovce 

b) K & K 
TECHNOLOGY 
a.s., Klatovy 

c) BETPRES s.r.o., 
Vranov n Topľou 

a) Doprastav a.s., BA 
b) Váhostav - SK a.s., 

ZA 
c) OVIDA s.r.o., 

Topoľčany 
d) IMPEK s.r.o, NA 

a) VODOHOSPODARS
KE STAVBY - 
ekologický podnik 
a.s., BA 

b) VODOHOSPODÁRS
KE STAVBY a.s, BA 

c) COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA s.r.o., 
BŠ 

Zipp Bratislava 
s.r.o., BA 

a) TuCon a.s., ŽA 
b) HOCHTIEF CZ a.s., 

Praha 
c) HOCHTIEF CZ a.s., 

organizačná zložka 
Slovensko 

d) STAVBY MOSTOV 
SLOVAKIA a.s., 
B.B. 

e) ARKO 
TECHNOLOGY a.s., 
Brno 

f) ARKO 
TECHNOLOGY – 
organizačná zložka 
Bratislava 

g) HYDROTEAM 
s.r.o., BA 

Zábezpeka sa požaduje vo výške 300.000,- EUR b) Banková záruka 
KB zo dňa 
03.07.2013;  
platí do 
01.07.2014 
vrátane; 
 

a) Banková záruka 
VUB zo dňa 
20.08.2013;  
platí do 
30.06.2014 
vrátane;  

a) Banková 
záruka VUB 
zo dňa 
15.08.2013;  
platí do 
30.06.2014 
vrátane; 

 

 

 

 

 

 

 

c) Banková záruka 
Slovenskej 
záručnej 
a rozvojovej banky 
zo dňa 19.07.2013;  
platí do 
30.06.2014 
vrátane; 

a) Banková záruka 
ČSOB zo dňa 
02.07.2013;  
platí do 
30.06.2014 
vrátane;  

b) Banková záruka 
VUB zo dňa 
02.07.2013; platí 
do 30.06.2014;  

a) Banková záruka 
VUB zo dňa 
03.07.2013;  
na 102.000 EUR 
platí 
do 30.06.2014;  
b) Banková záruka 
ČSOB zo dňa 
02.07.2013;  
na 99.000 EUR 
platí 
do 30.06.2014;  
c) Banková záruka 
ČSOB zo dňa 
04.07.2013;  
na 39.000 EUR 
platí 
do 30.06.2014;  
d) Banková záruka 
UniCreditBank 
zo dňa 
04.07.2013;  
na 60.000 EUR 
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platí 
do 30.06.2014 
 

Uchádzač predložil čestné vyhlásenie k bodu III.1.4) Oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania  

a) b) c) Vyhlásenie 
uchádzača –  
28.08.2013 

a ) Vyhlásenie 
uchádzača – 
27.08.13 

a ) Vyhlásenie 
uchádzača – 
15.08.13 

a ) Vyhlásenie 
uchádzača – 
28.08.13 

a ) Vyhlásenie 
uchádzača – 
08.07.13 

a ) Vyhlásenie 
uchádzača – 
10.07.13 

a ) Vyhlásenie 
uchádzača – 
21.07.13 

§26 a), b)  
Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, že nebol on ani 
jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za 
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, že nebol on ani 
jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s 
podnikaním, 

a ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Každý člen 
predstavenstva 
predložil platný 
výpis z Rejstříku 
trestú 
Štercl  - 19.08.13 
Sniegon – 
01.07.13 
Karásek  – 
19.08.13 
Suchánek – 
19.08.13 
d) Predložil platný 
výpis registra 
trestov 
Švábik - 21.06.13 
Štercl  - 19.08.13 
Suchánek – 
19.08.13 
Sniegon – 
01.07.13 
Karásek  – 
19.08.13 
 
 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b) Každý člen 
predstavenstva 
predložil platný 
výpis z Rejstříku 
trestú alebo 
Registra trestov 
Katzer  - 02.09.13 
Dynka – 06.08.13 
Egger – 22.07.13 
Božetický – 
08.07.13 
Považanová – 
22.07.13 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b) Každý člen 
predstavenstva 
predložil platný 
výpis z Rejstříku 
trestú alebo 
Registra trestov 
Dávid - 14.08.13 
Dávid – 09.08.13 
Horejš – 13.08.13 
Kutil – 13.08.13 
c) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 
 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
d) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 

a ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 

Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO  

a ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
d ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
e) každý člen 
predstavenstva 
predložil platný 
výpis z Rejstříku 
trestú  
Svoboda  - 
19.06.13 
Richard Mrázek – 
18.06.13 
Lukáš Mrázek  – 
14.06.13 
f) ) každý člen 
predstavenstva 
predložil platný 
výpis z Registra 
trestou 
Lukáš Mrázek  – 
04.07.13 
Richard Mrázek – 
04.07.13 
Svoboda  - 
04.07.13 
g ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 

§26 c) a ) Nahradené 
platným 

a) Nahradené 
platným 

a) Nahradené 
platným 

a) Nahradené 
platným 

a) Nahradené 
platným 

Nahradené 
platným 

a ) Nahradené 
platným 



Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
Predmet zákazky: Zhotovenie stavby: ČOV Sever 

24 
 

Potvrdenie príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace, že nebol 
naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 

potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Potvrdenie 
Krajského soudu 
v Brně – 03.07.13 
d) Potvrdenie 
okresného súdu 
v Žiline – 21.06.13 

potvrdením ÚVO 
b) Potvrdenie 
Městského soudu 
v Praze – 28.06.13 

potvrdením ÚVO 
b) Potvrdenie 
Krajského soudu 
v Plzni – 04.07.13 
c) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 

potvrdením ÚVO 
b) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
d) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 

potvrdením ÚVO 
b) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 

potvrdením ÚVO  
 

potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO  
d ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
e ) Potvrzení 
krajského soudu 
v Brně – 19.06.13 
f) Potvrdenie 
Okresného súdu 
Bratislava – 
19.06.13 
g ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 

§26 d) 
Potvrdenie sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie staršie 
ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

a ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Potvrdenie 
Městské správy 
sociálního 
zabezpečení Brno 
– 26.08.13 
Potvrdenia 
zdravotných 
poisťovní: 
1. Vojenská 
zdravotní 
pojišťovna ČR – 
11.06.13 
2. Revírní bratrská 
pokladna zdrav. 
pojišťovna – 
13.06.13 
3. Odborová 
zdrav. pojišť. zam.  
bank, poj.  stav. – 
12.06.13 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Potvrdenie 
Správy sociálního 
zabezpečení Praha 
– 10.06.13 
Potvrdenia 
zdravotných 
poisťovní: 
1. Zaměstnanecká 
pojišťovna Škoda 
– 06.06.13 
2. Česká prúm. 
zdravotní 
pojišťovna – 
07.06.13 
3. Revírní bratrská 
pokladna zdrav. 
pojišťovna – 
06.06.13 
4. Zdrav. 
pojišťovna 
minister. vnitra ČR 
– 11.06.13 
5. Vojenská 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Potvrdenie 
Okresní správy 
sociálního 
zabezpečení 
Klatovy – 
14.08.13 
Potvrdenia 
zdravotných 
poisťovní: 
1.  Všeobecná 
zdrav. pojišťovna 
– 08.07.13 
2. . Zdrav. 
pojišťovna 
minister. vnitra 
ČR – 03.07.13 
3. . Vojenská 
zdravotní 
pojišťovna ČR – 
03.07.13 
4.  Česká prúm. 
zdravotní 
pojišťovna – 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
d) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 

Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO  
 
 
 

a ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
e) Potvrdenie 
Správy sociálního 
zabezpečení Brno 
– 19.06.13 
Potvrdenia 
zdravotných 
poisťovní: 
1. Všeobecná 
zdrav. pojišťovna 
– 19.06.13 
2. Vojenská 
zdravotní 
pojišťovna ČR – 
14.06.13 
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4. Zdrav. 
pojišťovna 
minister. vnitra ČR 
– 11.06.13 
5. Všeobecná 
zdrav. pojišťovna 
– 18.06.13 
6. Zaměstnanecká 
pojišťovna Škoda 
– 16.06.13 
7.  Česká prúm. 
zdravotní 
pojišťovna – 
10.06.13 
d) Potvrdenie 
Sociálnej 
poisťovne 
pobočka Čadca 
- 21.06.13 
Čestné vyhlásenie 
o nezaregistrovaní 
sa v zdravotných 
poisťovniach – 
15.08.13 

zdravotní 
pojišťovna ČR – 
07.06.13 
6. Odborová 
zdrav. pojišť. zam.  
bank, poj.  stav. – 
12.06.13 
7. Všeobecná 
zdrav. pojišťovna 
– 12.06.13 

03.07.13 
5.  Odborová 
zdrav. pojišť. zam.  
bank, poj.  stav. – 
04.07.13 
6. Prehlásenie že 
nemá posťencov 
v iných 
poisťovniach – 
13.11.13 
c) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 

3. Odborová 
zdrav. pojišť. zam.  
Bank, poj.  stav. – 
14.06.13 
4. Česká prúm. 
zdravotní 
pojišťovna – 
19.06.13 
5. Zdrav. 
pojišťovna 
minister. vnitra ČR 
– 14.06.13 
6. Revírní bratská 
pokladna – 
05.08.13 
7. Čestné 
prehlásenie – 
07.11.13 
f) Potvdenie 
Sociálnej 
poisťovne – 
20.06.13 
Potvrdenia 
zdravotnej 
poisťovne: 
1. Všeobecná 
zdrav. poisťovňa – 
21.06.13 
2. Čestné 
prehlásenie – 
07.11.13 
g ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 

§26 e) 
Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako 
tri mesiace, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia 

a ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Potvrdenie 
Specializovaného 
finančního uřadu 
Praha - 11.07.13 

a )Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO  
b ) Potvrdenie 
Specializovaného 
finančního uřadu 
Praha - 26.06.13 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Potvrdenie 
Finančního uřadu 
pro Plzeňský kraj 
- 27.06.13 
c) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
 

a) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
d) Nahradené 
platným 

a )Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO  
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 

Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO  
 
 

a ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
b ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 
c ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO  
d ) Nahradené 
platným 
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potvrdením ÚVO 
 

potvrdením ÚVO  
e ) Potvrdenie 
Finančního úřadu 
pro Jihomoravský 
kraj – 19.06.13 
f) Potvrdenie 
daňového úradu 
Bratislava – 
21.06.13 
g ) Nahradené 
platným 
potvrdením ÚVO 

§26 f) 
Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, že je 
oprávnený uskutočňovať stavebné práce, 

a) Výpis z OR 
k 02.08.2013 

b) Výpis z OR 
k 08.08.2013 

c) Výpis z OR 
k 19.08.2013 

d) Výpis z OR 
k 21.06.13 

Všetci majú 
oprávnenie na 
uskutočňovanie 
stavieb 

a) Výpis z OR 
k 16.07.2013 
b) Výpis z OR 
k 17.06.2013 
Všetci majú 
oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 

a) Výpis z OR 
k 04.07.2013 
b) Výpis z OR 
k 06.06.2013 
c) Výpis z OR 
k 14.06.2013 
Všetci majú 
oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 

a) Výpis z OR 
k 15.07.2013 
b) Výpis z OR 
k 02.07.2013 
c) Výpis z OR 
k 26.08.2013 
d) Výpis z OR 
k 12.07.2013 
Všetci majú 
oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 

a) Výpis z OR 
k 09.08.2013 
b) Výpis z OR 
k 25.07.2013 
c) Výpis z OR 
k 13.08.2013 
Všetci majú 
oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 

Výpis z OR 
k 05.08.2013 
Má oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 

a) Výpis z OR 
k 15.07.2013 
Má oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb  
b) Výpis z OR 
k 01.08.2013 
Má oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 
c) Výpis z OR 
k 17.06.2013 
Má oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 
d) Výpis z OR 
k 14.08.2013 
Má oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 
e) Výpis z OR 
k 25.06.2013 
Má oprávnenie 
na  výkon 
uskutočňovanie 
stavieb 
f) Výpis z OR 
k 20.06.2013 
Má oprávnenie 
na  výkon 
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uskutočňovanie 
stavieb 
 
g) Výpis z OR 
k 05.08.2013 
Má oprávnenie 
na  uskutočňovanie 
projektovej činnosti 

§26 h) 
nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
alebo nie je osobou,  
1.  ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní 

najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2.  ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní 
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu 
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola 

2a.   spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní 
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, 
ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

2b.   právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k 
nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, 

3.  ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, 
kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní. 

Každý  člen 
skupiny predložil 
Čestné vyhlásenie, 
že nemá uložený 
zákaz účasti vo 
verejnom 
obstarávaní. 
a) zo dňa 
28.08.2013 
b) zo dňa 
28.08.2013 
c) zo dňa 
30.07.2013 
d) zo dňa 
28.06.2013 

Každý  člen 
skupiny predložil 
Čestné vyhlásenie, 
že nemá uložený 
zákaz účasti 
vo verejnom 
obstarávaní. 
a) zo dňa 
27.08.2013 
b) zo dňa 
25.06.2013 
 

Každý  člen 
skupiny predložil 
Čestné 
vyhlásenie, že 
nemá uložený 
zákaz účasti 
vo verejnom 
obstarávaní. 
a) zo dňa 
23.07.2013 
b) zo dňa 
20.08.2013 
c) zo dňa 
04.07.2013 
 

Každý  člen 
skupiny predložil 
Čestné vyhlásenie, 
že nemá uložený 
zákaz účasti 
vo verejnom 
obstarávaní. 
a) zo dňa 
26.08.2013 
b) zo dňa 
02.05.2013 
c) zo dňa 
26.08.2013 
d) zo dňa 
26.08.2013 
 

Každý  člen 
skupiny predložil 
Čestné vyhlásenie, 
že nemá uložený 
zákaz účasti vo 
verejnom 
obstarávaní. 
a) zo dňa 
15.07.2013 
b) zo dňa 
08.08.2013 
c) zo dňa 
01.07.2013 
 

Predložil Čestné 
vyhlásenie, že 
nemá uložený 
zákaz účasti 
vo verejnom 
obstarávaní. 
zo dňa : 
a) 10.07.2013 
b) 26.08.2013 
 

Predložil Čestné 
vyhlásenie, že 
nemá uložený 
zákaz účasti 
vo verejnom 
obstarávaní. 
zo dňa : 
a) 11.07.2013 
b) 18.06.2013 
c) 20.06.2013 
d) 20.08.2013 
e) 26.06.2013 
f) 26.06.2013 
g) 15.08.2013 
 

Uchádzač predložil potvrdenie ÚVO o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podľa §128 ZVO. 

Uchádzač 
predložil 
potvrdenie ÚVO: 
a) zo dňa 
06.06.2013 
b) zo dňa 
23.05.2013 
 

a) zo dňa 
11.03.2013 
 

a) zo dňa 
11.12.2012 
c) zo dňa 
14.02.2013 

a) zo dňa 
06.08.2013 
b) zo dňa 
13.03.2013 
c) zo dňa 
11.12.2012 
d) zo dňa 
07.06.2013 
 
 

a) zo dňa 
19.11.2012 
b) zo dňa 
24.01.2013 
c) zo dňa 
31.05.2013 
 
 

Uchádzač 
predložil 
potvrdenie ÚVO 
zo dňa 29.01.2013 
 

Uchádzač 
predložil : 
a)potvrdenie ÚVO 
zo dňa 11.10.2012 
b)potvrdenie ÚVO 
zo dňa 30.04.2013 
c)potvrdenie ÚVO 
zo dňa 11.01.2013 
d)potvrdenie ÚVO 
zo dňa 27.06.2013 
f)potvrdenie ÚVO 
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zo dňa 14.02.2013 
 

Uchádzač predložil čestné vyhlásenie v zmysle §26 ods. 2 písm. f) 
ZVO). 

Uchádzač 
predložil čestné 
vyhlásenie: 
a) 28.08.2013 
b) 28.08.2013 
c) 30.07.2013 
d) 28.06.2013 

a) 27.08.2013 
b 25.06.2013 
 

a) 23.07.2013 
b) 20.08.2013 
c) 04.07.2013 
 
 

a 26.08.2013 
b) 02.05.2013 
c) 26.08.2013 
d) 26.08.2013 
 

a) 15.07.2013 
b) 08.08.2013 
c) 01.07.2013 
 

Uchádzač 
predložil čestné 
vyhlásenie 
a) 10.07.2013 
b) 26.08.2013 
 

Uchádzač 
predložil čestné 
vyhlásenie 
a) 11.07.2013 
b) 18.06.2013 
c) 20.06.2013 
d) 20.08.2013 
e) 26.06.2013 
f) 26.06.2013 
g) 15.08.2013 
 

Splnenie podmienok za celý § 26 SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §26 

SPLNIL 
PODMIENKY za 
celý §26 

SPLNIL 
PODMIENKY za 
celý §26 

SPLNIL 
PODMIENKY za 
celý §26 

SPLNIL 
PODMIENKY za 
celý §26 

SPLNIL 
PODMIENKY za 
celý §26 

SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §26 

        

§27 a)  
A) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti 
uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač predkladá 
zo všetkých bánk, kde má vedené účty, s čestným prehlásením, v 
ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné 
účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
B) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o výške 
úverového limitu v objeme min. 10 mil. EUR alebo ekvivalent v inej 
mene z dôvodu plynulého plnenia predmetu zákazky. 

 

A) b) Komerční 
banka zo dňa 
08.07.2013;  
VUB zo dňa 
04.07.2013; 
Raiffeisen bank zo 
dňa 04.07.2013; 
Royal bank of 
Scotland zo dňa 
11.07.2013 
HSBC zo dňa 
04.07.2013 
ING zo dňa 
10.07.2013 
UnCreditBank zo 
dňa 08.07.2013 
Česká spořitelna 
zo dňa 09.07.2013 
ČSOB zo dňa 
04.07.2014 
Čestné vyhlásenie 
zo dňa 
28.08.2013; 
 
B) Uchádzač. c) 
závazné 
prohlášení 
Komerčnej banky 
zo dňa 08.07.2013 

A) a) potvrdenie 
banky: 
1. VUB - 04.07.13 
2. ČSOB – 
22.07.13 
3. Čestné 
prehlásenie -
27.08.13, že nemá 
účty v inej banke;  
A) b) potvrdenie 
banky: 
1. Oberbank AG, 
pobočka ČR- 
21.08.13 
2. Česká 
spořitelna  – 
22.08.13 
3. UniCreditBank  
- 21.08.13 
4. ČSOB  – 
21.08.13 
5. Raiffeisen Bank  
- 22.08.13 
6. KB – 23.08.13 
7. ING N.V. org. 
složka  – 22.08.13 
3. Čestné 
vyhlásenie -
20.08.13, že nemá 

A) a) potvrdenie 
banky: 
1. ČSOB - 
02.08.13 
2. SLSP – 05.08.13 
3. OTP - 02.09.13 
4. Tatra banka – 
05.08.13 
5. VUB – 02.08.13 
6. Čestné 
prehlásenie -
15.08.13, že 
nemá účty v inej 
banke 
B) Uchádzač a) 
Bankový prísľub 
VUB zo dňa 
14.08.2013 
na sumu 10 mil. 
EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 

A) b) potvrdenie 
banky: 
1. Tatra banka - 
22.07.13 
2. ČSOB – 22.07.13 
3. SLSP - 29.07.13 
4. UniCredit Bank – 
23.07.13 
5. OTP – 24.07.13 
6. Prima banka 
- 22.07.13 
7. Citibank – 
22.07.13 
8. KB – 08.08.13 
9. Poštová banka – 
23.07.13 
10. Čestné 
prehlásenie -
01.07.13, že nemá 
účty v inej banke 
 
B) b) Potvrdenie o 
poskytnutí úveru: 
ČSOB - 02.07.2013 
na sumu 9,6 mil. 
EUR 
Potvrdenie 
o prístupe 
k úverovým 

A) a) potvrdenie 
banky: 
1. CSOB - 16.07.13 
2. VUB – 16.07.13 
3. Čestné 
prehlásenie -
28.06.13, že nemá 
účty v inej banke; 
A) b) potvrdenie 
banky: 
1. UniCredit Bank 
- 24.06.13 
2. Čestné 
vyhlásenie -
03.07.13, že nemá 
účty v inej banke 
A) c) potvrdenie 
banky: 
1. VUB – 20.06.13 
2. Čestné 
prehlásenie -
01.07.13, že nemá 
účty v inej banke; 
 
B) c) Nezáväzný 
úverový prísľub 
VUB BANKA - 
05.06.2013 na 
sumu 10.mil EUR 

A) Uchádzač 
predložil 
potvrdenie banky: 
1.ČSOB zo dňa 
30.07.2013;  
2.SLSP zo dňa 
01.08.2013;  
3.Tatra banka 
zo dňa 
31.07.2013;  
4.UniCreditBank 
zo dňa 
26.07.2013;  
5.Sberbank zo dňa 
31.07.2013;  
6.VUB zo dňa 
01.08.2013;  
a čestné 
vyhlásenie zo dňa 
20.08.2013, že 
nemá účty v inej 
banke; 
 
B) Predložil 
PRÍSĽUB 
o poskytnutí 
úveru: VUB zo dňa  
01.07.2013 na 
sumu 10.000.100,-

A) a) Uchádzač 
predložil 
potvrdenie banky: 
VUB zo dňa 
11.07.2013;   
a čestné 
vyhlásenie zo dňa 
20.08.2013, že 
nemá účty v inej 
banke; 
 
B) a) Vyhlásenie 
o prístupe 
k úverovým 
zdrojom VUB zo 
dňa 09.08.2013 na 
sumu 10.000.100,-
EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
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na sumu 10 mil. 
EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 

účty v inej banke 
 
B) b) Bankovní 
potvrzení 
o poskytnutí 
úveru: KB Praha - 
23.08.2013 na 
sumu 10.000.100 
EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 

zdrojom: 
SLSP – 04.07.2013 
na sumu 5 mil. 
EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 

SPLNIL 
PODMIENKY 

EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 

§27 d)  
Prehľad o celkovom súhrnnom obrate min. 200 mil. EUR alebo 
ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za 
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti. Požaduje sa aby uchádzač predložil aj 
kópie výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch alebo 
iný dostupný doklad preukazujúci obrat za posledné tri hospodárske 
roky (2010, 2011 a 2012). Ročným obratom sa myslia celkové výnosy 
vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché 
účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem. V prípade, ak 
bol uchádzačovi povolený odklad termínu na predloženie daňového 
priznania a z tohto dôvodu záujemca nevie predložiť výkaz ziskov a strát 
alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012, predloží uchádzač za 
rok 2012 doklady preukazujúce povolenie odkladu termínu na 
predloženie daňového priznania, a obrat za rok 2012 preukáže čestným 
vyhlásením o jeho výške. 

Uchádzač 
predložil kópie 
účetních závěrek 
s nasledovnými 
obratmi za roky v 
EUR bez DPH: 
b) 
2010 –  
388,3 mil. EUR 
2011 –  
340,3 mil. EUR 
2012 –  
337,1 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 

Uchádzači 
predložili : 
a) kópie  
Výkazov ziskov 
a strát 2010, 
2011, 2012, 
Daňové priznanie 
2010 
Súvahu 2010 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH: 
2010 –  
1,5 mil. EUR 
2011 –  
7,9 mil. EUR 
2012 –  
12,9 mil. EUR 
ČIASTOČNE 
SPLNIL 
PODMIENKY 
b) kópie  
Vykaz zisku 
a ztraty 2010 
Účetní závěrky 
2011, 2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH 
(prepočet kurzom 
ECB ku dňu 
11.05.13) 
2010 -  

Uchádzači 
predložili : 
a) kópie  
Výkazov ziskov 
a strát 2010, 
2011, 2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH: 
2010 –  
37,03 mil. EUR 
2011 –  
48,8 mil. EUR 
2012 –  
50,8 mil. EUR 
ČIASTOČNE 
SPLNIL 
PODMIENKY 
b) kópie  
Výkazú zisku 
a ztraty 2010, 
2011, 2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH 
(prepočet kurzom 
ECB ku dňu 
11.05.13) 
2010 -  
8,9 mil. EUR 
2011 – 
19,7 mil. EUR 
2012 – 

Uchádzač 
predložil : 
b) kópie  
Výkazov ziskov 
a strát 2010, 2011, 
Individuálnu 
účtovnú uzávierku 
2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH: 
2010 –  
161,9 mil. EUR 
2011 –  
122,9 mil. EUR 
2012 –  
117,6 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 

a) kópie  
Výkazov ziskov 
a strát 2010, 
2011, 2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH: 
2010 –  
7,3 mil. EUR 
2011 –  
18,2 mil. EUR 
2012 –  
20,3 mil. EUR 
ČIASTOČNE 
SPLNIL 
PODMIENKY 
a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§27 ods. 2: 
kópie  
Účetních  závěrek 
2010, 2011, 2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH: 
2010 – 
121,1 mil. EUR 
2011 – 
92,4 mil. EUR 
2012  – 
83,2 mil. EUR 
SPLNIL 

Uchádzač 
predložili kópie 
Výkazov zisku 
a strát 
s nasledovnými 
obratmi za roky v 
EUR bez DPH: 
2010 –  
284,3 mil. EUR 
2011 – 
296,6 mil. EUR 
2012 –  
280,2 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
 

b) Predložili kópie 
výkazú ziskú 
a ztrát  a Rozvahu 
s nasledovnými 
obratmi za roky 
v EUR bez DPH: 
2010 –  
206,2 mil. EUR 
2011 –  
199,1  
Mil. EUR 
2012 –  
163,1 
Mil.  EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
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648,7 mil. EUR 
2011 – 
583,9 mil. EUR 
2012 – 
494,7 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
 

10,8 mil. EUR 
ČIASTOČNE 
SPLNIL 
PODMIENKY 
c) kópie  
Výkazov ziskov 
a strát 2010, 
2011, 2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH: 
2010 –  
11,9 mil. EUR 
2011 –  
10,5 mil. EUR 
2012 –  
5,5 mil. EUR 
ČIASTOČNE 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 

PODMIENKY 
b) kópie  
Vykaz zisku 
a ztraty 2010 
2011, 2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky 
v EUR bez DPH  
2010 –  
22,4 mil. EUR 
2011 –  
14,4 mil. EUR 
2012 –  
19,5 mil. EUR 
ČIASTOČNE 
SPLNIL 
PODMIENKY 
c) kópie  
Výkaz ziskov 
a strát 2010, 
2011, 2012, 
s nasledovnými 
obratmi za 
nasledovné roky v 
EUR bez DPH: 
2010 –  
18,5 mil. EUR 
2011 –  
29,3  mil. EUR 
2012 –  
30,4 mil. EUR 
ČIASTOČNE 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 

Splnenie podmienok za celý § 27 CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §27 

CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §27 

CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §27 

CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §27 

CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §27 

CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §27 

CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §27 

        

§28 b)  
Zoznam stavebných prác obdobného rozsahu a charakteru ako predmet 
zákazky uskutočnených za  predchádzajúcich 5 rokov (05/2008 až 
04/2013) predkladania ponúk doplnený potvrdeniami o uspokojivom 

b + c) Uchádzač 
predložil 
referenciu: 
1. siete - stavba -

a) Uchádzač 
predložil 
referenciu: 
1. ČOV – stavba -

a) Uchádzač 
predložil 
referenciu : 
1. ČOV – stavba -

b) Uchádzač 
predložil 
referenciu : 
1. Siete – stavba - 

a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 

Uchádzač 
predložil 
referencie: 
1. siete – stavba - 

e) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods.2 
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vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 
prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. 
- najmenej 1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych 
splaškových alebo jednotných stokových sietí so zmluvnou cenou 
stavebných prác týkajúcich sa týchto stokových sietí min. 20 mil. EUR 
bez DPH; 
- najmenej 1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne 
odpadových vôd so zmluvnou cenou stavebných prác týkajúcich sa tejto 
čistiarne odpadových vôd min. 10 mil. EUR bez DPH alebo 
s projektovanou kapacitou tejto čistiarne odpadových vôd min. 30 000 
EO. 

Šlapanicko 
na sumu 22,6 mil. 
EUR; Realizácia: 
09/2007-05/2010 
SPLNIL 
PODMIENKY 
2. ČOV – stavba - 
Brno - Modřice  
513 000 EO  
Realizácia: 
05/2001-02/2009 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 

Liptovský Mikuláš   
- kapacita 126.400 
EO. Realizácia 
01/2011– 12/2012 
 SPLNIL 
PODMIENKY 
b) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
2. Siete – stavba -
Galanta – RN sietí 
23,1. mil. EUR 
Realizácia 
05/2007 – 
06/2010   
SPLNIL 
PODMIENKY  
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 

Prešov  
- kapacita 
117.500 EO. 
Realizácia 
06/2007 – 
05/2011 
 SPLNIL 
PODMIENKY 
a) Uchádzač 
predložil 
referenciu : 
2. Siete – stavba - 
Prešov – RN sietí 
25,8 mil. EUR 
Realizácia 
06/2007 – 
05/2011  
SPLNIL 
PODMIENKY  
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
 
 

Horné Kysuce – RN 
sietí 33,2 mil. EUR 
Realizácia 09/2006 
– 06/201O  
SPLNIL 
PODMIENKY  
2. ČOV – stavba –
Horné Kysuce - 
- kapacita 56.000 
EO. Realizácia 
09/2006 – 09/2009 
SPLNIL 
PODMIENKY 
3. ČOV – stavba –
Žilina - kapacita 
220.000 EO. 
Realizácia 03/2011 
– 05/2013 
SPLNIL 
PODMIENKY  
d) ) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods.2 
4. siete – stavba  
Galanta –  
RN 25,3 mil. EUR 
Realizácia 05/2007 
– 06/201O  
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 

1. ČOV – stavba – 
Cidlina – RN ČOV 
- 10,5 EUR  
Realizácia 
03/2008–06/2009 
 SPLNIL 
PODMIENKY 
c) 1. siete – stavba 
- Banská Bystrica - 
RN  27,1. mil. EUR 
Realizácia 
07/2006 – 2/2010  
SPLNIL 
PODMIENKY  
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 

Horné Kysuce 
v RN  
20,4 mil. EUR; 
Realizácia 
09/2006-09/2009 
SPLNIL 
PODMIENKY 
2. siete - 
stavbu - Galanta 
v RN  
23,1 mil. EUR 
Realizácia 
05/2007-06/2010 
SPLNIL 
PODMIENKY 
3. siete - 
Stavba - Šamorín 
v RN 
 27,1 mil. EUR; 
Realizácia 
05/2007- 04/2010 
SPLNIL 
PODMIENKY 
4.  ČOV -  stavba –
Liptovský Mikuláš 
v RN  
19,4 mil. EUR; 
a 126 000 EO 
Realizácia 
12/2010-12/2012;  
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
 
 
 

1. siete – stavba - 
Ouargla v RN  
24,3  mil. EUR;  
Realizácia 
07/2006-02/2010 
SPLNIL 
PODMIENKY 
c) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods.2 
2. Čestné 
prehlásenie 
ČOV  – 
Stavba - Slatina 
v RN  
13,7 mil. EUR; 
Realizácia 
11/2009-08/2012 
SPLNIL 
PODMIENKY 
3. Čestné 
prehlásenie 
siete  – 
stavba - Medias 
v RN  
13,82 mil. EUR 
Realizácia 
12/2009-09/2012 
SPLNIL 
PODMIENKY 
4. Čestné 
prehlásenie 
ČOV  – 
Stavba - Rouse 
v RN 24,0 mil. 
EUR; Realizácia 
01/2008-12/2012 
SPLNIL 
PODMIENKY 
d) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods.2 
5. ČOV – 
stavba Varnsdorf 
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v RN 8,1 mil. EUR; 
a 55.450 EO 
Realizácia 
11/2007-06/2009;  
SPLNIL 
PODMIENKY 
6. ČOV – 
stavba Dolní Labe 
v RN 6,9 mil. EUR; 
a 40.000 EO 
Realizácia 
11/2008-09/2010;  
ČIASTOČNE 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO  
SPLNIL 
PODMIENKY 

 §28 g)  
a) Uchádzač je povinný preukázať, že projektant má potrebnú odbornú 
prax v projektovaní dokumentácií pre stavebné povolenie (DSP) a 
realizačných dokumentácií stavieb (DRS) obdobného rozsahu a 
charakteru ako predmet zákazky s uvedením cien, lehôt dodania, 
odberateľov a rozpočtového nákladu projektovaných stavieb - výstavba 
alebo rekonštrukcia komunálnych stokových sietí a komunálnych ČOV - 
za nasledovných podmienok: 
- najmenej 1 zákazku na zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby 
(DRS), ktorá sa týkala výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych 
stokových sietí s rozpočtovým nákladom stavby min. 10 mil. EUR bez 
DPH, 
- najmenej 1 zákazku na zhotovenie dokumentácie pre stavebné 
povolenie (DSP), ktorá sa týkala výstavby alebo rekonštrukcie 
komunálnych ČOV s projektovanou kapacitou ČOV min. 30 000 EO, 
- najmenej 1 zákazku na zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby 
(DRS), ktorá sa týkala výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych ČOV s 
projektovanou kapacitou ČOV min. 30 000 EO. 
b) Uchádzač preukáže, že  
-  stavbyvedúci pre stokové siete vykonával funkciu stavbyvedúceho na 
min. 1 zákazke výstavby alebo rekonštrukcie stokových sietí so 
zmluvnou cenou stavebných prác min. 20 mil. EUR bez DPH, 
- stavbyvedúci pre ČOV vykonával funkciu stavbyvedúceho na min. 1 
zákazke výstavby alebo rekonštrukcie ČOV so zmluvnou cenou 
stavebných prác min. 10 mil. EUR. Splnenie požadovaných 
predpokladov uchádzač preukáže doložením profesijného životopisu 
zodpovedného pracovníka spolu s čestným vyhlásením zodpovedného 

a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Projektant: Ing.  
Miloš Chobola 
1. realizácia 
stavby – siete – 
stavba – 
Brno – RN 70,0 
mil. EUR 
2. stavebné 
povolenie – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
3. realizácia 
stavby – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Projektant: Ing.  
Karel Říha 
1. realizáci stavby 
– siete – stavba – 
Brno – RN 70,0 
mil. EUR 

a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Projektant: Ing.  
František 
Pavlovčin 
1. realizácia 
stavby – siete 
Čierny Balog – 
13,3 mil. EUR 
2. realizácia 
stavby – siete 
Dolné Kysuce 
12,5 mil. EUR 
3. stavebné 
povolenie – ČOV 
Petržalka – 
171.050 EO 
4. realizácia 
stavby – ČOV 
Petržalka – 
171.050 EO 
SPLNIL  
PODMIENKY 
PODMIENENE 
b) Stavbyvedúci 

a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Projektant: Ing.  
Miloš Chobola 
1. realizácia 
stavby – siete – 
stavba – 
Brno – RN 70,0 
mil. EUR 
2. stavebné 
povolenie – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
3. realizácia 
stavby – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Projektant: Ing.  
Karel Říha 
1. realizáci stavby 
– siete – stavba – 
Brno – RN 70,0 
mil. EUR 

a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Projektant: Ing.  
Ondrej Bursa 
1. realizácia stavby 
– siete – stavba – 
Partizánske – RN 
23,3 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Projektant: Ing 
Vincent Piják 
1. realizácia stavby 
– siete – stavba – 
Kysuce – RN 29,9 
mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Projektant: Ing 
Danica Galvánková 
2. stavebné 
povolenie – ČOV 
Glasgow 
Maloposky 
– 30.000 EO 

a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Projektant: Ing.  
František 
Pavlovčin 
2. stavebné 
povolenie – ČOV 
Stavba – 
Bratislava Vrakuňa 
– 617.817 EO 
3. realizácia 
stavby – ČOV – 
stavba – Bratislava 
Petržalka – 
171 050 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY  NA 
ČOV 
a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2:  
Projektant: Ing.  
Mikuláš Váry 
1. realizácia 

Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Projektant: Ing.  
František 
Pavlovčin 
1. realizácia 
stavby – siete 
Čierny Balog – 
13,3 mil. EUR 
2. realizácia 
stavby – siete 
Dolné Kysuce 
12,5 mil. EUR 
3. stavebné 
povolenie – ČOV 
Petržalka – 
171.050 EO 
4. realizácia 
stavby – ČOV 
Petržalka – 
171.050 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Stavbyvedúci 
stokové siete: Ing. 

Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Projektant:  
Ing.  
Miloš Chobola 
1. realizácia 
stavby – siete – 
stavba – 
Brno – RN 70,0 
mil. EUR 
2. stavebné 
povolenie – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
3. realizácia 
stavby – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Projektant: Ing.  
Karel Říha 
1. realizáci stavby 
– siete – stavba – 
Brno – RN 70,0 
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pracovníka o pravdivosti údajov a informácií uvedených v životopise, 
podpísané uvedeným pracovníkom. 
c) Uchádzač taktiež predloží súhlas príslušného zodpovedného 
pracovníka so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
v prípade, že ich v životopise uvádza. 

2. stavebné 
povolenie – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
3. realizácia 
stavby – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
b) Stavbyvedúci 
stokové siete: Ing. 
Petr Mičunek; 
stavba Brno v RN 
28,1 mil. EUR. 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Stavbyvedúci 
ČOV: Ing. Vladimír 
Král 
stavba Brno - 
Modřice 
RN 29,5 mil. EUR  
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO  
SPLNIL 
PODMIENKY 

stokové siete: Ing. 
Kornel Gudiak; 
stavba Šamorín 
v RN 28,1 mil. 
EUR. 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Stavbyvedúci 
ČOV: Ing.František 
Vyletelka 
stavba Galanta 
RN 12,7 mil.EUR  
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO  
SPLNIL 
PODMIENKY 
 

2. stavebné 
povolenie – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
3. realizácia 
stavby – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
b) Stavbyvedúci 
stokové siete: 
Ing. Vladimír 
Černiga - stavba 
Prešov v RN 28,9 
mil. EUR. 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Stavbyvedúci 
ČOV:  
Ing. Pavol Mihoč 
stavba Bardejov 
 36.518 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO  
SPLNIL 
PODMIENKY 

3. realizácia stavby 
– ČOV - Glasgow 
Maloposky 
– 30.000 EO 
SPLNILA 
PODMIENKY 
b) Stavbyvedúci 
stokové siete: Ing. 
Miroslav Krajčí - 
stavba Žilina v RN 
23,4 mil. EUR. 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Stavbyvedúci ČOV:  
Ing. Ivan Daniš 
stavba Žilina 
 220.000 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO  
SPLNIL 
PODMIENKY 

stavby – siete 
Stavba – Drahovce 
RN – 10 mil. EUR 
2. stavebné 
povolenie  
 – ČOV 
Trnavská 
vodárenská – 
110.000 EO 
3. realizácia 
stavby – siete 
PSA Trnava  – RN 
56,4 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY NA 
SIETE 
a) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Projektant: Ing.  
Jozef Krčmárik 
realizácia stavby –
siete 
Stavba – Šamorín 
RN 42,1 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY NA 
SIETE 
c)  Stavbyvedúci 
stokové siete: 
Ing. Ivan 
Solivarský – 
stavba – Banská 
Bystrica – RN 27,1 
mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
b) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2: 
Stavbyvedúci 
stokové siete:. 
Ing. Zdeněk 
Vašíček - stavba 

Juraj Cmorek;  
stavba Horné 
Kysuce v RN 52,1 
mil. EUR. 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Stavbyvedúci 
ČOV: Ing. Stanislav 
Hudák 
stavba Poprad 
RN 15,2 mil. EUR 
  stavba Liptovský 
Mikuláš 
RN 19,4 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO  
SPLNIL 
PODMIENKY 
 

mil. EUR 
2. stavebné 
povolenie – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
3. realizácia 
stavby – ČOV 
Brno – Modřice  – 
650.000 EO 
SPLNIL 
PODMIENKY 
b) Stavbyvedúci 
stokové siete: Ing. 
Zdeněk Šmitmajer 
-   stavba -
Táborsko v RN 
26,0 mil. EUR. 
ČIASTOČNE 
NESPLNIL 
PODMIENKY 
b) Stavbyvedúci 
stokové siete: Ing. 
Pavel Merta -  
stavba - Ostrava 
v RN  
22,0 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
d) Uchádzač 
predložil 
referenciu podľa 
§28 ods. 2 
Stavbyvedúci 
ČOV: Ing. 
Kazimierz 
Lukaszczyk 
stavba Lodž 
RN 11,6 mil. EUR 
SPLNIL 
PODMIENKY 
Stavbyvedúci 
ČOV: Ing. Mojmír 
Volf 
stavba Varnsdorf 
RN 8,1 mil. EUR 
ČIASTOČNE 
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V Nitre 18.11.2013  
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

Cidlina v RN 25,0 
mil. EUR. 
SPLNIL 
PODMIENKY 
a) Stavbyvedúci 
ČOV: Albín Mutiš 
stavba Liptovský 
Mikuláš 
RN 20.9 mil. EUR  
SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO  
SPLNIL 
PODMIENKY 

SPLNIL 
PODMIENKY 
 
CELKOVO SPLNIL 
PODMIENKY 
 

Splnenie podmienok za celý § 28 SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §28 

SPLNIL 
PODMIENKY  
za celý §28 

SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §28 

SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §28 

SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §28 

SPLNIL 
PODMIENKY  
za celý §28 

SPLNIL 
PODMIENKY 
za celý §28 

CELKOVÉ VYHODNOTENIE SPÚ SPLNIL 
PODMIENKY 

SPLNIL 
PODMIENKY 

SPLNIL 
PODMIENKY 

SPLNIL 
PODMIENKY 

SPLNIL 
PODMIENKY 

SPLNIL 
PODMIENKY 

SPLNIL 
PODMIENKY 
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6. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
Keďže od predloženia ponúk / otvárania ponúk – časť Ostatné a následného posúdenia splnenia 
podmienok účasti jednotlivými uchádzačmi v uvedenej súťaži uplynulo niekoľko mesiacov, rozhodol 
sa verejný obstarávateľ požiadať komisiu o preverenie informácií, či uvedení uchádzači v súčasnosti 
spĺňajú podmienky účasti podľa §26 ods. 1 ZVO, ktorých preukázanie je potrebné k zápisu, resp. 
predĺženiu platnosti zápisu do zoznamu podnikateľov. Túto skutočnosť verejný obstarávateľ oznámil 
predsedovi komisie a ten zvolal rokovanie komisie na 24.04.2014. 
 
Komisia vo väzbe na uvedenú požiadavku verejného obstarávateľa sa rozhodla zaslať list na Úrad pre 
verejné obstarávanie a požiadať o informáciu, či všetci uchádzači v súčasnosti spĺňajú podmienky 
účasti podľa §26 ods. 1 ZVO, ktorých preukázanie je potrebné k zápisu, resp. predĺženiu platnosti 
zápisu do zoznamu podnikateľov. Zároveň požiadala úrad o informáciu, či je v zozname podnikateľov 
u jednotlivých uchádzačov zapísaný údaj o preukázaní splnenia podmienky účasti podľa §26 ods. 1 
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.  
 

****** 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude 
pokračovať po doručení požadovanej informácie. Rokovanie sa bude konať v zasadačke verejného 
obstarávateľa. Rokovanie komisie zvolá predseda komisie. 
 
V Nitre dňa 24.04.2014 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

 

****** 
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7. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti dňa 22.05.2014 (pokračovanie vo vyhodnocovaní splnenia 
podmienok účasti po prerušení činnosti komisie): 
 
Komisia pokračovala v činnosti po doručení odpovede od Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré bolo 
doručené verejnému obstarávateľovi dňa 30.04.2014. Komisia konštatovala, že Úrad pre verejné 
obstarávanie vo svojej odpovedi uviedol, ktorí uchádzači sú zapísaní v zozname podnikateľov a pri 
uchádzačoch: Strabag a Doprastav uviedol informáciu,  že u obidvoch menovaných bolo začaté dňa 
11.04.2014 správne konanie vo veci vyčiarknutia podnikateľa zo zoznamu podnikateľov z dôvodu, že 
podnikateľ prestal spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g).  
Komisia po oboznámení sa s odpoveďou doručenou od Úradu pre verejné obstarávanie odporučila 
verejnému obstarávateľovi požiadať uchádzača Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
o opätovné preukázanie aktuálneho plnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO, pričom 
vychádzala z medializovaných informácii o rozsudku najvyššieho súdu, ktorý podľa týchto informácii 
rozhodol o tom, že spoločnosť Doprastav, a.s. bola súčasťou tzv. kartelovej dohody (dohody 
obmedzujúcej súťaž podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže) v rámci verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ sa stotožnil s daným odporúčaním komisie a požiadal uchádzača č. 4 o písomné 
predloženie nasledovných informácií a dokumentov: 
1. Informáciu, či spoločnosť Doprastav, a.s. k aktuálnemu termínu (t. j. v čase spracovania odpovede 

na zaslaný list) spĺňa podmienky účasti podľa §26 ods. 1 ZVO.  
2. Informáciu, či bolo alebo nebolo doručené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o uložení 

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, prípadne rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu 
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie. 

3. Potvrdenie alebo vyvrátenie existencie medializovaného rozsudku, t. j. rozsudku Najvyššieho 
súdu SR, ktorý sa týka tzv. kartelovej dohody v prípade verejného obstarávania „Diaľnica D1 
Mengusovce  Jánovce, úsek km 0,00 – 8,00“ 

4. Potvrdenie alebo vyvrátenie právoplatnosti uvedeného rozsudku. 
5. Kópiu uvedeného rozsudku. 

Verejný obstarávateľ stanovil odpoveď doručiť poštou alebo osobne na adresu verejného 
obstarávateľa najneskôr do 10 pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ 
následne rozhodne o otváraní ponúk časť „Kritériá“. 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude 
pokračovať po doručení požadovanej informácie v zasadačke verejného obstarávateľa. Rokovanie 
komisie zvolá predseda komisie. 
 
V Nitre dňa 22.05.2014 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

****** 
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8. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti dňa 30.07.2014 (pokračovanie vo vyhodnocovaní splnenia 
podmienok účasti po prerušení činnosti komisie): 
 
Komisia pokračovala v činnosti, a to na základe doručenia odpovede od vedúceho člena skupiny č. 4 
Doprastavu, ktorú doručil dňa 03.06.2014 a na základe výkladového stanoviska ÚVO č. 4/2014.  
 
Uchádzač Doprastav a.s. vo svojej odpovedi potvrdil existenciu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky, sp. Zn. 1 Sžhpu/1/2009. Taktiež potvrdil nadobudnutie právoplatnosti rozsudku dňa 
20.03.2014. V danom čase však uviedol, že spĺňa podmienky účasti, nedostal rozhodnutie/výsledok 
správneho konania zo strany ÚVO a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  
 
Výkladové stanovisko ÚVO č. 4/2014, ktoré následne vydal úrad 24.07.2014 – uvádza: „Subjekty 
v pozícii uchádzača alebo záujemcu, ktoré sa v roku 2004 dopustili deliktu spočívajúceho 
v uzatvorení kartelovej dohody, čo je skutočnosť potvrdená rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky (sp. zn. č. 1Sžhpu/1/2009), úrad odporúča vylučovať z verejných obstarávaní, kým 
neuplynie dištančná doba.“ 
 
Subjektom, ktoré sa v roku 2004 dopustili kartelovej dohody, plynie dištančná doba (doba, počas 
plynutia ktorej subjekt nespĺňa podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) ZVO pre účasť vo 
verejných obstarávaniach (zohľadňuje sa prechodné ustanovenie § 155a zákona o verejnom 
obstarávaní). 
 
Táto dištančná doba začala účastníkom kartelovej dohody plynúť dňom uverejnenia oznámenia 
o vyhlásení súťaže, v ktorej sa dopustili kolúzneho konania, t. j. od 11. mája 2004 (tento dátum 
vyplýva z rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky – ako dátum, kedy najskôr 
mohlo dôjsť k spáchaniu deliktu). 
 
Plynutie dištančnej doby bolo prerušené na základe právoplatných rozhodnutí Krajského súdu 
v Bratislave povoľujúcich odklad vykonateľnosti rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu 
Slovenskej republiky zo 16. októbra 2006. To znamená, že subjektom, ktoré v roku 2004 uzatvorili 
kartelovú dohodu, plynula doba päťročného dištancu od 11. mája 2004 až do obdobia od 7. 
decembra 2006 do 15. mája 2007 (obdobie, v ktorom nadobudli právoplatnosť jednotlivé 
rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Rady 
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. októbra 2006 v spojení s rozhodnutím 
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 23. decembra 2005 pre jednotlivé subjekty 
kartelovej dohody). 
 
Predmetná dištančná doba začala opätovne plynúť dňa 20. marca 2014, čiže nadobudnutím 
právoplatnosti Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn. č. 1Sžhpu/1/2009). 
 
Dôvodom pre vylúčenie je nesplnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) ZVO (čiže podľa 
znenia zákona o verejnom obstarávaní účinného do 30. júla 2008). 
 
Podľa § 33 ods. 7 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak 
nesplnil podmienky účasti. 
 
Na základe uvedeného ustanovenia verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, 
ktorý sa dopustil závažného porušenia odborných povinností. 
 



Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
Predmet zákazky: Zhotovenie stavby: ČOV Sever 

38 
 

Uvedené sa vzťahuje aj na skupinu dodávateľov (§ 31 zákona o verejnom obstarávaní), ak jedným z 
jej členov je subjekt, ktorý sa dopustil závažného porušenia odborných povinností. 
 
Na základe uvedených skutočností sa komisia rozhodla vylúčiť skupinu dodávateľov č. 4 – vedúci 
člen skupiny Doprastav a.s. a uvedenú skutočnosť mu oznámiť. 
 

****** 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní bude pokračovať po uplynutí zákonnej 
lehoty na uplatnenie revíznych postupov. Rokovanie komisie zvolá predseda komisie. 
 
V Nitre dňa 30.07.2014 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 
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9. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zo dňa 21.10.2014 (pokračovanie vo vyhodnocovaní 
splnenia podmienok účasti po prerušení činnosti komisie): 
 
Dňa 18.08.2014 bolo doručené lídrovi skupiny dodávateľov (Doprastav ,a.s.) ďalej aj ako uchádzačovi 
č. 4 vylúčenie zo súťaže. Dňa 26.08.2014 bol verejnému obstarávateľovi doručený list s prílohou - 
námietkou, ktorým mu uchádzač č. 4 oznámil podanie námietok. Námietky boli podané v zákonnej 
lehote a obsahovali všetky náležitosti podľa § 138 ods. 6 ZVO. 
 
Dňa 25.09.2014 bola verejnému obstarávateľovi doručená výzva UVO na doručenie písomného 
vyjadrenia a súvisiacej dokumentácie z verejného obstarávania v origináli k podaným námietkam. 
Požadovaná dokumentácia a stanovisko k námietke bola doručené na UVO dňa 01.10.2014. 
 
Dňa 20.10.2014 bolo verejnému obstarávateľovi doručené rozhodnutie UVO, ktorým verejnému 
obstarávateľovi nariaďuje odstrániť protiprávny stav a to konkrétne zrušiť rozhodnutie o vylúčení 
uchádzača č.  4 (Doprastav, a.s.) z predmetnej verejnej súťaže a zaradiť ho späť do procesu verejného 
obstarávania a následne pokračovať vo verejnom obstarávaní opätovným vykonaním toho úkonu, 
ktorý bol rozporom s týmto zákonom, a teda znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti do 30 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
 
Komisia vzala uvedené informácie na vedomie a pristúpila k znovu vyhodnoteniu splnenia podmienok 
účasti uchádzača č. 4. Komisia požiadala verejného obstarávateľa aby postupom podľa § 128 ods. 3 
ZVO preveril zapísanie do zoznamu podnikateľov všetkých členov skupiny uchádzača č. 4. 
 

****** 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní bude pokračovať po doručení odpovede 
UVO. Rokovanie komisie zvolá predseda komisie. 
 
V Nitre dňa 21.10.2014 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 
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10. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti dňa 30.10.2014 (pokračovanie vo vyhodnocovaní splnenia 
podmienok účasti po prerušení činnosti komisie): 
 
Dňa 3029.10.2014 bola doručená odpoveď UVO v ktorej sa nachádza informácia, že všetci členovia 
skupiny dodávateľov spĺňajú podmienky účasti podľa § 26 ZVO. Komisia uvedenú informáciu vzala 
na vedomie a konštatuje, že: 

Uchádzač č. 4 SD: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava; IČO: 31 333 320; 
  Váhostav - SK a.s., Hlinská 40, 010 18 Žilina; IČO: 31 356 648; 

OVIDA s.r.o., Mojmírova 2257/21, 955 01 Topoľčany; IČO: 34 138 692; 
IMPEK s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra; IČO: 34 105 620; 

 
plní podmienky účasti podľa § 26. 
 
 

****** 
 
Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní bude pokračovať vyhodnotením ponúk 
časť „Kritériá“ uchádzačov, ktorí neboli vylúčení. Rokovanie komisie zvolá predseda komisie. 
 
V Nitre dňa 30.10.2014 
 
Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

 


