Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-192-16

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vypracovanie PD „BA, Stavebné úpravy AB II.“
1.

Vyhlasovateľ súťaže
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“)

2.

Kontaktné osoby
Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530,
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Vypracovanie PD „BA, Stavebné úpravy AB II.“

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obstarávania je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby
„BA, Stavebné úpravy AB II.“ v areáli SPP (ďalej len „PD“), inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“) a výkon
občasného autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu 40 hodín (ďalej len „AD“).
Stručný popis zákazky:
Projektová dokumentácia bude riešiť stavebné úpravy v administratívnej budove AB II., ktorá sa
nachádza v areáli SPP, Mlynské nivy 44/a v Bratislave. Jedná sa o budovu, ktorá má jedno podzemné
podlažie a sedem nadzemných podlaží (prízemie a šesť poschodí), s pôdorysnými rozmermi cca 15x66
m. Nosná konštrukcia budovy je železobetónový skelet. Budova bola postavená v r. 1983, a v roku
1992 až 1995 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia všetkých podlaží, vrátane nadstavby 6.
poschodia. V roku 1998 bola zrealizovaná rekonštrukcia fasády. V priebehu nasledujúcich rokov boli
vykonané v budove len čiastkové stavebné úpravy. Z toho dôvodu sú niektoré stavebné prvky budovy
morálne zastaralé a opotrebované a vyžadujú si výmenu resp. rekonštrukciu.
Predmetom projektovej dokumentácie nebude rekonštrukcia jestvujúcich 3 ks výťahov v budove (sú
predmetom riešenia v osobitnom projekte).
Rozsah stavebných úprav v administratívnej budove AB II., ktoré budú predmetom PD:
a) Výmena elektroinštalácie a svietidiel
V budove je dvojvodičová sústava podľa už neplatných noriem, ktorá sa už nesmie rozširovať ani
upravovať. Starú dvojvodičovú sústavu TN-C možno prevádzkovať iba do najbližšej rekonštrukcie, kedy
je potrebné ju vymeniť za trojvodičovú sústavu TN-S. PD bude riešiť výmenu elektroinštalácie vrátane
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rozvádzačov a svietidiel na všetkých podlažiach budovy AB II., okrem 1. poschodia, kde už bola
výmena elektroinštalácie zrealizovaná.
b) Výmena stropných podhľadov
Podhľady v budove boli montované v r.1992 až 1995 a sú do značnej miery poškodené a opotrebované.
Pri čiastkových prenájmoch 6. poschodia budovy boli nepoškodené stropné panely z voľných priestorov
použité pre uvedenie 6. poschodia do vyhovujúceho stavu. Výmena stropných podhľadov sa nebude
realizovať na 1. poschodí, kde boli podhľady vymenené v r. 2010. Ako nový typ sú navrhované
sadrokartónové kazetové podhľady vrátane novej konštrukcie nosného rastra.
c) Vyregulovanie vzduchotechniky
Jestvujúca vzduchotechnika bola inštalovaná v r. 1992 až 1995 postupne na všetkých podlažiach
budovy, okrem suterénu. Požadovaný rozsah prác na každom podlaží budovy je: nastavenie VZT
jednotiek, osadenie regulátorov množstva vzduchu pre jednotlivé kancelárie, osadenie čistiacich otvorov
do potrubia, vyčistenie potrubia.
d) Dispozičné zmeny podlaží
Jedná sa o zmenu dispozície deliacich priečok v súvislosti s možnými požiadavkami nového užívateľa
budovy. Odhaduje sa asi 10 % z celkovej úžitkovej plochy budovy, čo je cca 600 m2, ktorej by sa týkali
stavebné práce súvisiace s dispozičnými zmenami: búranie priečok, nové priečky, úprava podhľadov,
podlahová krytina, dverné výplne, elektroinštalácia, štruktúrovaná kabeláž, MaR, úprava VZT.
e) Výmena exteriérových žalúzii
Exteriérové žalúzie budovy AB II boli namontované v r. 1998 v rámci rekonštrukcie obvodového plášťa.
Jedná sa o hliníkové horizontálne žalúzie s mechanickým ovládaním kľukou, ktoré sú už do značnej
miery opotrebované, časť je poškodená a ťažko sa ovládajú. Navrhovaná je kompletná výmena
existujúcich žalúzií za nové hliníkové horizontálne žalúzie s podobnou špecifikáciou.
f) Rekonštrukcia hlavného vstupu
Predmetom rekonštrukcie bude:
- vykurovanie schodiskových stupňov a podesty, ktoré je potrebné z hľadiska zvýšenia bezpečnosti v
zimnom období. K tomu je potrebné vybúranie jestvujúcej kamennej dlažby vrátane cementového
poteru, dodávka a montáž elektrického podlahového vykurovania, osadenie novej kamennej dlažby.
- výmena prasknutej sklenenej strešnej krytiny nad vstupom.
g) Maľovanie priestorov
Jedná sa o vymaľovanie priestorov na všetkých podlažiach v budove (okrem suterénu)
chodieb a schodiska.

vrátane

Vyhlasovateľ poskytne pre vypracovanie ponuky nasledovné podklady: pôdorys typického podlažia
budovy vo formáte pdf.
Spoločnosť SPP poskytne zhotoviteľovi pre vypracovanie PD nasledovné podklady: projektovú
dokumentáciu budovy v papierovej forme v rozsahu architektonicko-stavebná časť, elektroinštalácia,
vzduchotechnika.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje požadovaný predmet a rozsah zákazky a rozsah poskytnutých podkladov
upresniť na obhliadke, pričom všetky doplnenia a vysvetlenia prezentované na obhliadke budú uvedené
v zápise z obhliadky, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.
Rozsah vypracovania a dodania PD, IČ a AD:
1. Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane prípadného zamerania
skutkového stavu potrebného pre vypracovanie PD v rozsahu podľa
zadávacích podmienok
Objednávateľa. Rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované podľa cenníka ODIS. Súčasťou PD
bude riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vyvolané zmenou stavby realizovaním vyššie
uvedených stavebných úprav v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami v oblasti
ochrany pred požiarmi na ktoré príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vydalo
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súhlasné stanovisko. Súčasťou PD musí byť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.
Zhotoviteľ vypracuje PD a pracovné postupy určené pre použitie pri realizácii stavby tak, aby
vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku, ochrany pred požiarmi a environmentu počas
realizácie stavby, ako aj pri užívaní stavby po dokončení stavebných úprav.
PD bude dodaná nasledovne:
1.1. Dodanie PD Objednávateľovi na pripomienkovanie:
a) papierová forma: 1 paré PD vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
b) elektronická forma: 2xCD s PD (výkresová časť vo formáte PDF a rozpočet a výkaz výmer v vo
formáte xls).
Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme PD na pripomienkovanie podpísaním „Protokolu o
predbežnom prevzatí diela na posúdenie“.
1.2 Dodanie PD Objednávateľovi po zapracovaní pripomienok:
a) papierová forma: 6 paré PD, rozpočet bude doložený v paré PD č.1 a č.2, v štyroch paré PD bude
doložený výkaz výmer,
b) elektronická forma: 3xCD s PD vo formáte PDF (rozpočet v vo formáte xls. bude na 1. CD, výkaz
výmer vo formáte xls. bude na 2. a 3.CD), 1xCD - PD vo formáte v dwg. vrátane rozpočtu a výkazu
výmer vo formáte xls.
Po internom schválení PD objednávateľom zhotoviteľ a objednávateľ podpíšu záverečný preberací
protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“.
2. Zabezpečenie IČ - ohlásenia stavebných úprav príslušnému Stavebnému úradu a oznámenia
stavebného úradu, z ktorého bude vyplývať, že voči ohláseniu nemá námietky, vrátane obstarania
všetkých dokladov a vyjadrení orgánov verejnej správy, prípadne iných organizácií, potrebných k
vydaniu ohlásenia a dodania v jednom originálnom vyhotovení.
3. Výkon AD počas realizácie stavby v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa a Sadzobníka pre
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2016 - príloha č. 4.
Počet hodín AD počas realizácie stavby stanovený objednávateľom: 40 hodín (predpokladaná realizácia
stavby - r. 2017).
Cena za výkon AD musí zahŕňať všetky náklady potrebné na výkon činnosti AD priamou prítomnosťou
na stavbe ( t.j. vrátane dopravných a cestovných nákladov, réžie atď., ktoré objednávateľ osobitne
neuhrádza).
Podmienky Objednávateľa počas spracovania PD:
Koordináciu celej projektovej dokumentácie bude zabezpečovať Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný
informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti plnenia predmetu zmluvy na kontrolných dňoch,
ktoré bude Objednávateľ zvolávať podľa potreby. Prípadné pripomienky Objednávateľa k plneniu
predmetu zmluvy bude Zhotoviteľ povinný zapracovať do PD. O výsledkoch dohodnutých na
kontrolných dňoch Zhotoviteľ vyhotoví zápis a zašle ho do 2 dní od konania kontrolného dňa
Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných
Objednávateľom a na týchto kontrolných dňoch je Zhotoviteľ povinný predložiť report (informáciu) o
stave rozpracovanosti PD. Zhotoviteľ je povinný dodržať a akceptovať požiadavky Objednávateľa
dohodnuté na kontrolných dňoch.
Záručná doba na zákazku ako celok je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Bližšia špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže je uvedená v súťažných podkladoch.
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5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe zmluvy o dielo uzatvorenej
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto podkladov. Neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy o dielo budú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPP na vykonanie diela
alebo dodávku prác, ktoré tvoria prílohu č.1 návrhu Zmluvy o dielo.
Vyhlasovateľ požaduje akceptovanie podmienok uvedených v návrhu Zmluvy o dielo a vo Všeobecných
obchodných podmienkach v plnom rozsahu.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa
stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou
súťažných podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).

6.

Termíny dodania:
a) Termín začatia spracovania PD: odo dňa podpisu zmluvy o dielo (predpoklad 10/2016)
b) Termín dodania PD Objednávateľovi na pripomienkovanie:....... 6 týždňov odo dňa podpisu zmluvy
o dielo
c) Termín doručenia pripomienok Objednávateľa k PD: ........ do 2 pracovných dní odo dňa dodania
PD Objednávateľovi
d) Termín dodania PD Objednávateľovi po zapracovaní pripomienok zhotoviteľom: do 3 pracovných
dní odo dňa zaslania pripomienok k PD objednávateľom.
e) Termín dodania právoplatného oznámenia stavebného úradu, z ktorého bude vyplývať, že voči
ohláseniu
nemá
námietky.............................................................................................................................. do 31.12.2016
f) Predpokladaný termín výkonu autorského dozoru: počas realizácie stavby na základe písomnej výzvy
objednávateľa na začatie výkonu občasného autorského dohľadu (predpoklad r. 2017).
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi požadovaný rozsah dispozičných zmien v AB II. do 2 týždňov odo
dňa podpisu zmluvy o dielo.

7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh
môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie súťažných
podkladov. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do
konca lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 03.10.2016 do 10,00 hod. Žiadosť o poskytnutie
súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme prostredníctvom správy
elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto oznámenia.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného
portálu proebiz.com. nasledovne:
Vyhlasovateľ po obdržaní žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov zašle navrhovateľovi výzvu na
účasť v tejto súťaži prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Vo výzve budú uvedené všetky
príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený portál. Súčasťou výzvy bude aj prihláška, v ktorej
si navrhovateľ zvolí svoje prístupové meno a heslo, odošle ju a následne mu bude zaslaný
desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi môže navrhovateľ vstúpiť do e-aukčného
portálu na adrese https://spp.proebiz.com. V elektronickej aukčnej sieni si môže prevziať súťažné
podklady, oboznámiť sa s prácou v aukčnom prostredí a následne vložiť svoj návrh.
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených v
tomto oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v súťažných podkladoch, a to na základe
písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb
Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 29.09.2016 do
14,00 hod.
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8.

Spôsob podávania návrhov
Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými
v tomto oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob
predkladania návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 03.10.2016 do 10,00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v súťažných podkladoch
vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty
alebo predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude
prihliadať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade
bude oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako toto
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do
uplynutia stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať predložený návrh
späť a prípadne ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení návrhov
sa naň neprihliada.

10. Podmienky účasti
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa nasledovné
podmienky účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia
podmienok účasti sú upravené v súťažných podkladoch.
a) Osobné postavenie:
1. navrhovateľ je oprávnený poskytovať služby v rozsahu predmetu obstarávania,
2. navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin (prípadne iný
úmyselný trestný čin);
3. navrhovateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, daňové nedoplatky v Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho sídla
alebo miesta podnikania;
4. na majetok navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
5. navrhovateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením obstarávania
závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného porušenia
povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov.
6. navrhovateľ sa v prípadnom predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so
Spoločnosťou SPP nedopustil podstatného porušenia svojich zmluvných povinností.
Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa:
• bodu 1 – originálom dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania nie
starším ako 3 mesiace,
• bodov 2, 3, 4, 5, 6 - čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa.

Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-192-16

b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Zoznam poskytnutých služieb za obdobie tri roky bezprostredne predchádzajúce dňu predloženia
návrhu, ktorými navrhovateľ preukáže poskytnutie minimálne 3 (troch) zákaziek podobného charakteru
ako je predmet obstarávania (PD pre budovy na administratívu, správu a riadenie), pričom predložené
referenčné listy musia byť min. od 2 rôznych odberateľov. Zmluvná cena predložených referencií musí
byť spolu minimálne 50 000,- Eur bez DPH.
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- názov a miesto poskytnutej služby (PD),
- krátky opis poskytnutej služby (PD), z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo o plnenie
podobného charakteru ako je predmet obstarávania,
- celkovú zmluvnú cenu poskytnutej služby (PD) v Eur bez DPH,
- dátum dodania poskytnutej služby PD,
- obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého navrhovateľ poskytol službu (PD),
- kontaktnú osobu odberateľa (meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová adresa).
2. Údaje o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby a to predložením
autorizačného osvedčenia vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu:
„A1“ (označenie na osvedčení a pečiatke) – Komplexné architektonické a inžinierske služby a
súvisiace technické poradenstvo (Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004
v podkategórii *1* Pozemné stavby)
alebo
„I1“ (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (Platí aj
pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii *4-1* Projektovanie
pozemných stavieb)
Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť predložený ako fotokópia Osvedčenia o vykonaní odbornej
skúšky s otlačkom pečiatky a vlastnoručným podpisom držiteľa alebo overená fotokópia Osvedčenia o
vykonaní odbornej skúšky. Súčasťou dokladu musí byť Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom navrhovateľa, že:
-odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
-v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v zamestnaneckom pomere, alebo v inom
pracovnom vzťahu) k navrhovateľovi.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Za účelom preukázania finančného a ekonomického postavenia je navrhovateľ povinný predložiť
Vyhlasovateľovi:
osvedčenie o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty formou fotokópie dokladu, alebo čestné
vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je platcom DPH.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 03.10.2016 o 11,00
hod.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Kritériom na hodnotenie návrhov je:
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.

Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-192-16

Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorý sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste
v poradí.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta.
Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy v lehote
stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
16. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 30.11.2016.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto oznámenie o vyhlásení obchodnej
verenej súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty
viazanosti návrhov.
17. Dôležité právne informácie:
Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu
a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto
oznámení a/alebo v súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok
budú zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Dátum zverejnenia: 23.09.2016

