
Dobrý deň prajem 

Na stránke VLAKY.NET ste uviedli informáciu o podpísaní ZoD na stavbu ,ŽSR, ,,Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate 
Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. Etapa“ (Poprad - Lučivná). V dodatku článku ste požiadali o odpoveď na Vaše otázky.  

Ak Vás to neobťažuje skúste sa GR ŽSR tiež opýtať. 

Prečo bola podpísaná ZoD 11.06.2020, keď, verejné obstarávanie bolo vyhlásené 3.7.2017, pričom predbežné o oznámenie bolo 
uverejnené 6.12.2016. 

Prečo je cena 97 316 567 EUR, keď predpokladaná hodnota zákazky je 95 502 992,71 EUR bez DPH. 

Sám sa dlhodobo venujem verejnému obstarávaniu v stavebníctve, ale takto zmanipulovanú súťaž som ešte nevidel. Aj keď musím povedať, 
že som toho videl veľa a hlavne ŽSR sú naozaj naj. 

Preto asi stoja za pozornosť tieto skutočnosti a fakty. 

Najnižšiu cenu ponúklo, Združenie TIAC. Členmi združenia sú spoločnosť Todini Construzioni Generali, Taliansko a Integra Construction 
Kazachstan. Ponuka bola vylúčená , aj keď uchádzač podal námietku a využil aj iné revízne postupy. V poriadku, dôvody na vylúčenie 
a neprijatie ponuky, boli ,,oprávnené“. Aj keď o Integra Construction Kazachstan budeme ešte počuť. Sú dosť aktívny v Srbsku. 

Nakoniec obstarávateľ 1.8.2018 pristúpil k otváraniu ponúk. A až 25.1.2019 zaslal uchádzačom list – Informácia o výsledku vyhodnotenia 
ponúk a prijal ponuku Združenia ESSE Poprad – Lučivná. Vedúci člen združenia je spoločnosť Swietelsky – Slovakia Bratislava. Členmi 
STRABAG s.r.o. Bratislava, EUROVIA CS, a.s. Praha ČR a ELTRA, s.r.o. Košice. Cena ponuky 91 798 399,47 EUR bez DPH. 

V tomto štádiu už asi každý bol presvedčení, že nič nebráni podpisu zmluvy o dielo a začatiu realizácie. Bolo potrebné len vykonať kontrolu 
zadávanej zákazky. Obstarávateľ podal podnet na výkon kontroly 10.10.2019. 

Som ale presvedčení, že obstarávateľ úmyselne zdržiaval celý proces. Od úspešného uchádzača stále a opakovane požadoval predloženia 
rôznych vysvetlení a doplnení. Až nakoniec na základe výkonu kontroly dospel k rozhodnutiu o zrušení výsledku verejného obstarávania zo 
dňa 25.1.2019  a pristúpil k opätovnému vyhodnoteniu ponuky úspešného uchádzača.  Obstarávateľ po vyhodnotení ich ponuky, požiadal 
uchádzača o vysvetlenie už niekoľkokrát kontrolovanej a posudzovanej ponuky. Následne poslal uchádzačovi 160 stránkový list, v ktorom 
požadoval vysvetlenie jeho ponuky. 

Združenia ESSE Poprad – Lučivná už asi nebolo ochotné pristúpiť na formu šikanovania ako aj snahu Železníc SR manipulovať so súťažou. 
Vysvetlenie nepodali a ani nepredlžili platnosť zábezpeky. Obstarávateľ /ŽSR/ vyžadoval zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške 
500 000 EUR. 

Všetci členovia úspešného združenia sú úspešné, etablované a zodpovedné spoločnosti. Vzhľadom na to že ponuku podali 28.9.2017. Nebolo 
ani možné. garantovať ceny z daného času, uvedené v ponuke. 

Následkom toho Železnice Slovenskej republiky prijali ponuku uchádzača Skupina dodávateľov ,,Združenie Tatry 2017“, ktorej členmi sú TSS 
GRADE, a.s. Bratislava, Doprastav, a.s. Bratislava a TEMPRA, s.r.o. Banská Bystrica. Cena ponuky 97 482 977,95 EUR bez DPH. Cena je 
o cca 2 000 000 EUR vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky a cca 6 000 000 EUR ako cena predtým úspešného uchádzača. Združenia 
ESSE Poprad – Lučivná, ktorej vedúcim členom združenia bola spoločnosť Swietelsky – Slovakia Bratislava. 

Pán Zlinský, som presvedčený, že obstarávateľ konal úmyselne a zámerne zdržiaval preto aby nakoniec bol víťazom ten správny tzn. TSS 
GRADE.   Nie je to prvé verejné obstarávanie ktoré bolo riadené tak aby to dostala spoločnosť TSS GRADE, alebo nimi nominované 
spoločnosti  ako napr. TEMPRA, VÁHOSTAV atď. Som si vedomý toho, že ak sa ich opýtate, budú tvrdiť, všetko je  v poriadku v súlade so 
zákonom, nedošlo k žiadnej manipulácii a ovplyvňovaniu. TSS GRADE sa dlhodobo snaží, bohužiaľ asi aj úspešne, aby na náš trh neprišli 
etablované zahraničné spoločnosti.      

Podľa názoru množstva ľudí, ktorý sa venujú železničným stavbám by bola účasť spoločnosti ako je Swietelsky, STRABAG , EUROVIA ako aj 
ELTRA, prínosom. Sú to v Európe a aj mimo úspešné spoločnosti, ktoré investovali nemalé finančné prostriedky do nových strojov 
a technológii určených k rekonštrukcii a výstavbe železníc. Používajú traťové stavebné stroje z 21. storočia zatiaľ čo TSS GRADE z 19. 

Tiež si myslím, že netreba zabúdať ako sa TSS GRADE doteraz správala k svojím dodávateľom a obchodným partnerom.  

 Ďakujem, za pochopenie. 

S úctou 

NN (redakcii je meno autora známe) 


