
Podmienky súťaže Slovenské elekrárne – energetické služby s.r.o. 
 

 
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika,  

IČO: 44 553 412, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56534/B 

 

             

P O D M I E N K Y  S Ú Ť A Ž E 

k  

obchodnej verejnej súťaži (ďalej ako „súťaž“) podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) 

 
Táto súťaž nie je verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) a nezakladá práva a povinnosti 
vyplývajúce zo ZoVO. 

 
 

VYHLASOVATEĽ: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 
 Mlynské nivy 47 
 821 09 Bratislava 2 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka 
číslo:  56534/B; 
 IČO: 44 553 412, DIČ: 2022762621, IČ DPH: SK2022762621 
   
ČÍSLO SÚŤAŽE: ES-K-03/2020 

NÁZOV SÚŤAŽE: “Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň“ 

LEHOTA NA PODÁVANIE NÁVRHOV: 28.04.2020 

LEHOTA NA OZNÁMENIE VYBRANÉHO NÁVRHU:  05.05.2020 

1 ÚDAJE O KONTAKTNEJ OSOBE 

Meno: Katarína Vavrovičová 
Telefón: + 421 2 5866 3445 
E-mail: katarina.vavrovicova@seas.sk 
Webové sídlo: https://energetickesluzby.sk 
Poštová adresa: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 

 Mlynské nivy 47 
 821 09 Bratislava 2 

2 PREDMET SÚŤAŽE 

2.1 Podrobné vymedzenie predmetu súťaže 

       Predmetom súťaže je dodávka svietidiel na osvetlenie výrobných hál a nástrojárne. 
 

Názov predmetu súťaže: Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň 

Podrobné vymedzenie predmetu súťaže, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je 
uvedené v Prílohe číslo 2 - Špecifikácia predmetu súťaže týchto podmienok súťaže. Na 
zabezpečenie predmetu súťaže bude uzatvorená Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného 
zákonníka (ďalej ako „zmluva“), ktorej znenie tvorí Prílohu číslo 6 - Návrh zmluvy. 

Súčasťou súťaže sú aj Všeobecné podmienky súťaže vyhlasovateľa súťaže, ktoré tvoria Prílohu 
číslo 1 týchto podmienok súťaže (ďalej len „VPS“), a ktoré upravujú podmienky súťaže, ak tieto 
podmienky súťaže neustanovujú inak. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto podmienok 
súťaže a ustanoveniami VPS majú prednosť ustanovenia týchto podmienok súťaže. 

2.2 Podmienky delenia predmetu súťaže 

Navrhovatelia budú predkladať návrhy na predmet súťaže v rámci tejto súťaže ako celok; predmet 
súťaže nie je možné rozdeliť na časti.  
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3 MIESTO A TERMÍN DODANIA / PLNENIA PREDMETU SÚŤAŽE 

3.1 Miesto dodania / plnenia predmetu súťaže:  

Závod spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., na adrese Železiarne Podbrezová a.s., Nový    
Závod, Ťaháreň rúr č. 1, Ťaháreň rúr č. 2, Nástrojáreň, Výroba rúr. oblúkov, Strojárenská ulica 
24,  976 43 Valaská – Piesok. 

3.2 Lehota dodania predmetu súťaže: Lehota dodania je desať (10) mesiacov pričom dodávka 
svietidiel musí prebiehať v maximálne štyroch (4) samostatných dodávkach od podpisu zmluvy, 
tak ako to vyplýva z prílohy zmluvy – orientačného harmonogramu. Rozsah jednotlivých plnení 
bude v rozsahu jednotlivých hál tak ako to vyplýva z Prílohy č. 2 „Špecifikácia predmetu súťaže“. 

Vyhlasovateľ bude povinný požiadať a potvrdiť každú z jednotlivých dodávok najneskôr dvanásť 
(12) týždňov vopred, pričom uvedie najmä rozsah dodávky (množstvo a typ). 

4 ZMLUVA A PODMIENKY PLNENIA 

4.1 Na zabezpečenie predmetu súťaže podľa článku 2 bude uzatvorená zmluva, ktorej znenie tvorí 
Prílohu číslo 6 – Návrh zmluvy. Návrh zmluvy, ktorého znenie tvorí Prílohu číslo 6, vyhlasovateľ 
sprístupní navrhovateľovi až na základe jeho písomnej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe 
vyhlasovateľa. Ak súťažné podmienky neustanovujú inak, znenie návrhu zmluvy je konečné a 
navrhovateľ/úspešný navrhovateľ je povinný ju uzatvoriť v znení predloženom vyhlasovateľom 
(pre vylúčenie pochybností, navrhovateľ/úspešný navrhovateľ nie je oprávnený robiť zmeny v 
návrhu zmluvy). 

5. POŽIADAVKY NA NAVRHOVATEĽOV 

5.1 Navrhovateľ musí spĺňať všetky zákonné podmienky na výkon plnenia súvisiaceho s predmetom 
súťaže. Doklad o splnení zákonných podmienok, najmä živnostenský list alebo iné oprávnenie na 
výkon podnikateľskej činnosti, výpis z obchodného registra SR alebo iného registra, nie starší 
ako 3 mesiace, predloží navrhovateľ spolu s návrhom. 

V prípade navrhovateľa z niektorého iného štátu EÚ alebo z tretej krajiny je splnenie potrebných 
zákonných povinností preukázané formou ekvivalentných dokumentov vyplývajúcich z legislatívy 
danej krajiny. Rovnocennosť dokladov je povinný preukázať navrhovateľ, ktorý predkladá takéto 
doklady. 

Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek navrhovateľ predloží v  kópiách, ktoré potvrdí 
štatutárny zástupca navrhovateľa podpisom a pečiatkou spoločnosti. 

5.2 Požiadavky na finančné a ekonomické postavenie navrhovateľa 

Pre získanie zákazky na predmet súťaže musí navrhovateľ preukázať priaznivé finančné 
a ekonomické postavenie a dostupnosť finančných prostriedkov, ktoré zabezpečia 
bezproblémové plnenie predmetu súťaže.  
 
Finančné a ekonomické postavenie navrhovateľa bude posúdené na základe predložených 
finančných údajov za posledné tri ukončené finančné roky, ktoré navrhovateľ poskytne vo forme 
vyplnenia nasledovnej tabuľky: 
 

Rok 2016 2017 2018 
2019              

(len ak je k dispozícii) 

Mena        

Ročný obrat     

Zisk pred zdanením     

Celkové aktíva     

Celkové obežné aktíva     

Celkové záväzky     

Krátkodobé záväzky     

Vlastné imanie        
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Upozornenie: Navrhovateľ uvedie iba tie údaje, ktoré sa ho týkajú ako právnickej osoby (nie svojej 
materskej spoločnosti alebo celej svojej ekonomickej skupiny), a ktoré sú uvedené vo výkazoch 
ročnej účtovnej závierky. V prípade navrhovateľa – skupiny, vyplní navrhovateľ vyššie uvedenú 
tabuľku vždy za člena - právnickú osobu, ktorej zdroje budú na splnenie predmetu súťaže použité. 
Pokiaľ má vyhlasovateľ pochybnosti o obsahu uvedených finančných údajov, má právo vyzvať 
navrhovateľa na predloženie dokumentov (súvaha, výkaz ziskov strát a pod.), z ktorých je možné 
overiť poskytnuté informácie. 
 
Navrhovateľ nespĺňa požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, ak z poskytnutých 
finančných údajov za posledný účtovný rok vyplýva: 

 záporné vlastné imanie, alebo 

 že podiel celkových záväzkov na celkovom majetku spoločnosti je viac ako 70% a zároveň 
všeobecná likvidita je menej ako 1,5 [obežné aktíva / krátkodobé záväzky]. 

 
5.3 Požiadavky na  spôsobilosť  

Navrhovateľ preukáže spôsobilosť a kvalitatívnu úroveň predpokladov plnenia predmetu súťaže 
predložením nasledovných dokladov: 
 

 aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, alebo 
živnostenské oprávnenie, resp. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných 
predpisov) preukazujúcim, že plnenia, ktoré sú predmetom súťaže má v rozsahu zapísaných 
činností 

Pozn.: Ak je navrhovateľom fyzická osoba, ktorá bude realizovať predmet súťaže pod 
riadením vedúcich zamestnancov vyhlasovateľa, neuplatňuje sa na uvedeného 
navrhovateľa požiadavka na funkčnosť systému manažérstva kvality a  jeho overenie 
vyhlasovateľom; uvedenú skutočnosť navrhovateľ uvedie v návrhu. 
 

V prípade navrhovateľa z niektorého iného štátu EÚ alebo z krajiny mimo EÚ je splnenie 
spôsobilosti preukázané formou ekvivalentných dokumentov vyplývajúcich z legislatívy danej 
krajiny. Rovnocennosť dokladov je povinný preukázať navrhovateľ, ktorý predkladá takéto 
doklady. Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na spôsobilosť navrhovateľ predloží 
v  kópiách, ktoré potvrdí štatutárny zástupca navrhovateľa podpisom a pečiatkou spoločnosti.  
 

6. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA  

Obhliadka miesta plnenia predmetu súťaže je možná na požiadanie. Kontaktná osoba pre 
dohodnutie termínu obhliadky je Peter Černák, peter.cernak@seas.sk, 0910 673 581. 
Navrhovatelia budú pri zostavovaní svojich návrhov vychádzať z údajov Prílohy číslo 2 - 
Špecifikácia predmetu súťaže, prípadne z doplňujúcich informácii od vyhlasovateľa v prípade 
požiadania. 

 
7. KOMUNIKÁCIA 

V prípade doplňujúcich otázok a žiadostí o technické vysvetlenie zašlú navrhovatelia emailovú 
žiadosť kontaktnej osobe Peter Černák, peter.cernak@seas.sk. Žiadosť musí byť zaslaná 
v termíne najneskôr 3 dni pred termínom na predkladanie návrhov, ktorý je definovaný v bode 
9.2.6 týchto podmienok súťaže. 
 
Vyhlasovateľ má pred termínom predkladania návrhov možnosť vyzvať navrhovateľov na osobné 
stretnutie za účelom technického rokovania a vyjasnenia rozsahu predmetu súťaže. Výstupom 
tohto stretnutia môže byť aj zmena rozsahu predmetu súťaže, ktoré následne vyhlasovateľ musí 
oznámiť všetkým navrhovateľom. Zároveň ako dôsledok môže byť predĺžený termín na 
predkladanie návrhov o nevyhnutne potrebný čas. Túto skutočnosť oznámi vyhlasovateľ všetkým 
navrhovateľom.    
 
 
 
 

mailto:................@seas.sk
mailto:................@seas.sk
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8. ZÁBEZPEKA NÁVRHU  

8.1 Vyhlasovateľ vyžaduje na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z predloženého návrhu zloženie 
zábezpeky na návrh v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto podmienkach súťaže. 

8.2 Spôsob zloženia zábezpeky: 

 poskytnutím bankovej záruky, alebo 

 zložením finančných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa. 

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie navrhovateľ. 

8.3 Zabezpečované záväzky: 

Vyhlasovateľ požaduje predložiť zábezpeku návrhu na zabezpečenie nasledovných záväzkov 
počas lehoty viazanosti návrhu podľa bodu 8.5 VPS (ďalej ako „lehota viazanosti návrhov“): 
 predložiť dokumentáciu, požadovanú na predloženie pred uzatvorením zmluvy; 

 predložiť čestné vyhlásenia a uviesť v nich pravdivé a úplné skutočnosti; 

 predložiť dohodu o plnomocenstve, ak návrh predkladá skupina; 

 predložiť doklad o vytvorení právnej formy, ak spoločný návrh skupiny bol úspešný; 

 uzatvoriť zmluvu; 

 poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú na podpísanie zmluvy. 

8.4 Výška zábezpeky návrhu 

Zábezpeka návrhu je stanovená vo výške 10.000,- EUR 

8.5 Prepadnutie zábezpeky: 

Zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa, ak navrhovateľ v lehote viazanosti návrhov 
nesplní ktorýkoľvek zo zabezpečovaných záväzkov uvedených v bode 8.3 týchto podmienok 
súťaže. 

8.6 Podmienky zloženia bankovej záruky za navrhovateľa: 

8.6.1 Banková záruka musí byť vyhotovená podľa § 313 až § 322 Obchodného zákonníka 
a požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v týchto podmienkach súťaže.  

8.6.2 Pre vyhlasovateľa je akceptovateľná iba banka, ktorá má aspoň jeden 
z nasledujúcich ratingov:  

 Moody’s – minimálne na úrovni „Baa1”, 

 Fitch – minimálne na úrovni „BBB+”, alebo 

 Standard & Poor´s – minimálne na úrovni „BBB+”. 

8.6.3 V záručnej listine vystavenej bankou ďalej musia byť uvedené: 

 zabezpečované záväzky navrhovateľa; 

 doba platnosti bankovej záruky – do 7 dní odo dňa skončenia lehoty viazanosti 
návrhov, s možnosťou predĺženia doby platnosti pre prípad predĺženia lehoty 
viazanosti ponúk vyhlasovateľom; 

 prepadnutie zábezpeky v prospech vyhlasovateľa, ak navrhovateľ nesplní ktorýkoľvek 
zabezpečovaný záväzok; 

 záväzok banky uhradiť na účet vyhlasovateľa vzniknutú pohľadávku do 7 dní po 
doručení výzvy vyhlasovateľa na zaplatenie; 

 neodvolateľnosť bankovej záruky navrhovateľom alebo bankou; 

 nemožnosť uplatnenia námietok banky voči veriteľovi; 

 zánik bankovej záruky: 

 plnením banky v rozsahu, v akom banka za navrhovateľa poskytla záruku 
v prospech vyhlasovateľa, 
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 odvolaním bankovej záruky navrhovateľa na základe písomného oznámenia 
vyhlasovateľa doručeného navrhovateľovi, 

 uplynutím doby platnosti, ak si vyhlasovateľ do uplynutia doby platnosti 
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, 
alebo ak v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal navrhovateľa 
o predĺženie doby platnosti bankovej záruky. 

8.6.4 Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území 
Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom 
jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom 
do slovenského jazyka, (okrem zábezpeky predloženej v českom jazyku). 

8.6.5 Banková záruka na zábezpeku návrhu musí byť predložená výhradne písomnou 
formou ako súčasť návrhu. Banková záruka zaslaná formou swiftovej správy nebude 
akceptovaná. 

8.6.6 Ak banková záruka na zábezpeku návrhu nebude súčasťou návrhu, bude 
navrhovateľ zo súťaže vylúčený. 

8.6.7 Podmienky vrátenia záručnej listiny pred uplynutím lehoty viazanosti návrhov: 

 Ak bol navrhovateľ vylúčený alebo ak bol jeho návrh vylúčený, vyhlasovateľ vráti 
navrhovateľovi záručnú listinu, a to do 7 dní odo dňa vylúčenia. 

8.6.8 Podmienky uvoľnenia finančných prostriedkov po uzavretí zmluvy: 

 Záručné listiny budú všetkým navrhovateľom vrátené najneskôr do 7 dní odo dňa 
uzavretia zmluvy alebo zrušenia súťaže.  

8.7 Podmienky zloženia finančných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa: 

8.7.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet vyhlasovateľa: 

názov účtu: Slovenské elektrárne – energetické služby s.r.o. 

číslo účtu: 2626225307/1100 

IBAN:   SK3511000000002626225307 

banka:  Tatra banka, a.s. 

BIC:   TATRSKBX 

variabilný symbol:  ES-K-03/2020 

8.7.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň 
uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. 

8.7.3 Doba platnosti zábezpeky návrhu poskytnutej zložením finančných prostriedkov na 
účet vyhlasovateľa trvá do 10 dní odo dňa skončenia lehoty viazanosti návrhov. 

8.7.4 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet vyhlasovateľa, bude navrhovateľ 
zo súťaže vylúčený. 

8.7.5 Podmienky vrátenia finančných prostriedkov pred uplynutím lehoty viazanosti 
návrhov: 

 Ak bol navrhovateľ vylúčený alebo ak bol jeho návrh vylúčený, vyhlasovateľ vráti 
navrhovateľovi finančné prostriedky, vrátane príslušných úrokov, ak ich banka 
poskytuje, a to do 7 dní odo dňa vylúčenia. 

8.7.6 Podmienky uvoľnenia finančných prostriedkov po uzavretí zmluvy: 

 Finančné prostriedky, vrátane príslušných úrokov, ak ich banka poskytuje, budú 
všetkým navrhovateľom uvoľnené najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo 
zrušenia súťaže.  
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9. PREDKLADANIE NÁVRHOV 

9.1 Obsah návrhu 

9.1.1 Návrh navrhovateľa musí byť rozdelený na tri časti: 

 dokladová časť, 

 technická časť, a 

 ekonomická časť. 

9.1.2 Dokladová časť návrhu musí obsahovať tieto dokumenty: 

 doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na navrhovateľov uvedených v článku 5 
týchto podmienok súťaže, 

 podpísané vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti podľa Prílohy číslo 5 týchto podmienok 
súťaže 

 podpísaný vzor kúpnej zmluvy podľa Prílohy číslo 6 týchto podmienok súťaže 

9.1.3 Technická časť návrhu musí obsahovať tieto dokumenty: 

Podrobné technické riešenie bude v nasledovnej štruktúre:  

 katalógový list svietidiel A1, A2 a A3, 

 svetelno-technický výpočet 

 súbory určujúce parametre svietidiel a ich svetelných zdrojov vo formáte Eulumdata 

 Prehlásenie o zhode a certifikát CE 

Zadaním pre vypracovanie návrhu je Príloha číslo 2 - Špecifikácia predmetu súťaže. 
 

9.1.4 Ekonomická časť návrhu musí obsahovať tieto dokumenty: 

 cenovú ponuku na predmet súťaže v súlade s požiadavkami týchto podmienok 
súťaže, pričom cenová ponuka musí obsahovať náležitosti podľa Prílohy číslo 4 týchto 
podmienok súťaže. 

 
9.2 Spôsob, miesto a lehota na predloženie návrhu 

9.2.1 Navrhovateľ predloží návrh v listovej forme v uzavretom obale podľa bodu 9.2.2  a 
9.2.3 týchto podmienok súťaže osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu kontaktnej osoby vyhlasovateľa podľa článku 1 týchto podmienok súťaže 
a v lehote na podávanie návrhov podľa bodu 9.2.6 týchto podmienok súťaže. 
V prípade, ak navrhovateľ predloží návrh prostredníctvom poštovej zásielky, je 
rozhodujúci deň doručenia návrhu vyhlasovateľovi. 

 
9.2.2 Navrhovateľ vloží každú časť návrhu do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá 

musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 

Dokladová časť návrhu: 

 adresa navrhovateľa (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

 označenie názvom súťaže „Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a 
Nástrojáreň“ 

 číslo súťaže: ES-K-03/2020 

Technická časť návrhu: 

 adresa navrhovateľa (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

 označenie názvom súťaže „Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a 
Nástrojáreň“ 

 číslo súťaže: ES-K-03/2020 
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Ekonomická časť návrhu: 

 adresa navrhovateľa (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

 označenie názvom súťaže „Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a 
Nástrojáreň“ 

 číslo súťaže: ES-K-03/2020 

9.2.3 Navrhovateľ vloží obálky s jednotlivými časťami návrhu a sprievodný list obsahujúci 
identifikačné údaje navrhovateľa, meno a kontaktné údaje (telefónne číslo, e-
mailová adresa) na kontaktnú osobu navrhovateľa do samostatnej nepriehľadnej 
obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 

 adresa kontaktnej osoby vyhlasovateľa podľa bodu 1 týchto podmienok súťaže 

 adresa navrhovateľa (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 

 označenie: „súťaž – neotvárať“ 

 číslo súťaže: ES-K-03/2020 

 označenie názvu súťaže „Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň“ 

 kontaktná osoba navrhovateľa. 

9.2.4 Doklady predložené v obálke musia byť originály alebo ich fotokópie.  

9.2.5 Návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku (v prípade iného 
jazyka sa požaduje úradne overený preklad). 

9.2.6 Lehota na predkladanie návrhov je 28.04.2020 do 11:00 hod. Stránkové hodiny 
podateľne počas pracovných dní sú od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. 
Navrhovateľ môže svoj návrh predložený vyhlasovateľovi vziať späť písomným 
oznámením doručeným vyhlasovateľovi najneskôr do konca lehoty na predkladanie 
návrhov.  

9.2.7 Po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov je navrhovateľ svojím návrhom viazaný 
do uplynutia lehoty na oznámenie vybraného návrhu uvedenej na titulnej strane 
podmienok súťaže. 

9.2.8 Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil 
podmienky podľa bodu 9.2.4 a 9.2.6  týchto podmienok súťaže alebo ak zistí, že 
predložené doklady sú neplatné. 

10. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE NÁVRHOV 

10.1 Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať návrh, ktorý mu najviac vyhovuje, pričom pri vyhodnocovaní 
návrhov zoberie do úvahy najmä nasledovné kritéria (tieto kritériá však pre vyhlasovateľa v 
zmysle ustanovenia § 286 ods. 2 Obchodného zákonníka nie sú záväzné):  

por.č. Názov kritéria na hodnotenie návrhu Váha kritéria 

1. Cena za celý predmet súťaže 50% 

2. Splnenie požadovaných kvalitatývnych parametrov predmetu plnenia 50% 

10.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa a súťaž zrušiť aj bez udania 
dôvodu. 

 

11. OSTATNÉ PODMIENKY 

11.1 Po vyhodnotení návrhov je vyhlasovateľ oprávnený vyzvať navrhovateľa, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste, aby predložil originály listín, ktorými preukazoval splnenie podmienok stanovených 
týmito podmienkami súťaže a listiny, ktoré sa mali predložiť po ukončení súťaže (ak tak uvádzajú 
tieto podmienky súťaže). V prípade, že tento navrhovateľ nesplnil požiadavku podľa 
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predchádzajúcej vety, bude zo súťaže vylúčený a na predloženie dokladov bude vyzvaný 
navrhovateľ, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. Úspešným sa stane navrhovateľ, ktorý splnil 
požiadavky na potrebnú spôsobilosť a predložil najvýhodnejší návrh. 

11.2 V prípade, že vyhlasovateľ počas vyhodnocovania návrhov zistí, že navrhovateľ nespĺňa 
kvalifikačné podmienky, má vyhlasovateľ právo navrhovateľa zo súťaže vylúčiť. 

11.3 Navrhovateľ výslovne súhlasí s neodvolateľnosťou návrhu v lehote viazanosti návrhov. 

11.4 Vyhlasovateľ je oprávnený meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť najneskôr 5 pracovných 
dní pred dňom, do kedy možno podávať návrhy. 

11.5 Ostatné podmienky súťaže sú upravené vo Všeobecných podmienkach súťaže, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú Prílohu číslo 1 týchto podmienok súťaže a sú k dispozícii na webovej stránke 
vyhlasovateľa na nasledovnej adrese: https://energetickesluzby.sk/verejne-obchodne-sutaze/  

11.6 Predloženie návrhu navrhovateľom bude zo strany vyhlasovateľa považované za potvrdenie 
navrhovateľa o tom, že: 

 akceptuje VPS - Všeobecné podmienky súťaže, 

 súhlasí s týmito podmienkami súťaže, 

 akceptuje zmluvu, 

 všetky predložené doklady a údaje uvedené v jeho návrhu sú pravdivé a úplné. 

12. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI A UZAVRETIE ZMLUVY 

12.1 Vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým navrhovateľom, ktorých návrhy sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia návrhov. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je 05.05.2020. 
Úspešnému navrhovateľovi vyhlasovateľ oznámi, že jeho návrh prijíma v lehote do 05.05.2020. 
Neúspešnému navrhovateľovi vyhlasovateľ oznámi, že jeho návrh odmieta v lehote do piatich (5) 
pracovných dní po vyhodnotení návrhov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
návrhy. 

12.2 Vyhlasovateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi, že jeho návrh prijíma zaslaním písomného 
oznámenia o prijatí návrhu. Doručením oznámenia o prijatí návrhu sa zmluva považuje za 
uzavretú. Úspešný navrhovateľ je povinný poskytnúť vyhlasovateľovi riadnu súčinnosť potrebnú 
pre podpísanie zmluvy a splnenie všetkých ostatných podmienok na základe týchto podmienok 
súťaže. Vyhlasovateľ a úspešný navrhovateľ pristúpia k podpisu zmluvy jedným z nasledovných 
spôsobov: 

12.2.1 vyhlasovateľ doručí úspešnému navrhovateľovi podpísanú zmluvu v potrebnom 
počte rovnopisov, pričom úspešný navrhovateľ je povinný podpísať a doručiť 
vyhlasovateľovi zmluvu v potrebnom počte rovnopisov v lehote piatich (5) 
kalendárnych dní odo dňa, kedy mu zmluva bola doručená. Vyhlasovateľ doručí 
úspešnému navrhovateľovi zmluvu doplnenú o časti, ktoré pri vyhlásení súťaže boli 
v návrhu zmluvy úmyselne vynechané a doplní prílohy zmluvy, ktoré boli pri 
vyhlásení súťaže v návrhu zmluvy úmyselne vynechané. Okrem uvedených 
doplnkov je vyhlasovateľ oprávnený vykonať v zmluve formálne úpravy a úpravy, 
ktoré nemenia charakter ustanovení zmluvy ako boli uvedené v návrhu zmluvy, ktorý 
tvorí Prílohu číslo 6 týchto podmienok súťaže, alebo 

12.2.2 vyhlasovateľ vyzve úspešného navrhovateľa na stretnutie, ktoré sa uskutoční po 
dohode s úspešným navrhovateľom v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odo 
dňa, kedy bola úspešnému navrhovateľovi doručená výzva na stretnutie. Ak sa 
vyhlasovateľ a úspešný navrhovateľ nedohodnú na termíne vzájomného stretnutia, 
má sa za to, že stretnutie sa uskutoční v piaty (5.) deň nasledujúci po dni, kedy bola 
úspešnému navrhovateľovi doručená výzva na stretnutie a to v sídle vyhlasovateľa 
o 14.00 hod.. Ak piaty deň pripadne na deň pracovného pokoja, stretnutie sa 
uskutoční v najbližší nasledujúci pracovný deň. Vyhlasovateľ na stretnutí predloží 
úspešnému navrhovateľovi na podpis zmluvu doplnenú o časti, ktoré pri vyhlásení 
súťaže boli v návrhu zmluvy úmyselne vynechané a doplní prílohy zmluvy, ktoré boli 
pri vyhlásení súťaže v návrhu zmluvy úmyselne vynechané, prípadne požiada 
úspešného navrhovateľa o súčinnosť pri doplnení uvedených častí zmluvy. Okrem 
uvedených doplnkov je vyhlasovateľ oprávnený vykonať v zmluve formálne úpravy 

https://energetickesluzby.sk/verejne-obchodne-sutaze/
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a úpravy, ktoré nemenia charakter ustanovení zmluvy ako boli uvedené v návrhu 
zmluvy, ktorý tvorí Prílohu číslo 6 týchto podmienok súťaže. 

12.3 Nedoručenie zmluvy, nepodpísanie zmluvy, a/alebo neposkytnutie potrebnej súčinnosti zo strany 
navrhovateľa, v dôsledku ktorej nebude možné pristúpiť k podpisu zmluvy úspešným 
navrhovateľom sa považuje za porušenie týchto podmienok súťaže a vyhlasovateľ je oprávnený 
úspešného navrhovateľa zo súťaže vylúčiť. Zábezpeka zložená úspešným navrhovateľom 
v takom prípade prepadá v prospech vyhlasovateľa. Na základe vylúčenia úspešného 
navrhovateľa je vyhlasovateľ oprávnený prijať návrh navrhovateľa, ktorý sa v súťaži umiestnil ako 
ďalší v poradí a v takom prípade sa tento bude považovať za úspešného navrhovateľa. 

13. PRÍLOHY 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok súťaže sú nasledovné prílohy: 

 

1. Všeobecné podmienky súťaže Slovenské elektrárne – energetické služby verzia 01/2019 

2. Špecifikácia predmetu súťaže 

3. zámerne vynechané 

4. Náležitosti cenovej ponuky na predmet súťaže 

5. Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti 

6. Návrh Zmluvy 

 

Znenie Prílohy číslo 6 sprístupní vyhlasovateľ navrhovateľovi na základe jeho žiadosti adresovanej 
kontaktnej osobe vyhlasovateľa. 
 

 


