Evidenčné číslo obstarávania: PA-OVS-170-22

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Vodíkový autobus“
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
Kontaktná osoba od vyhlásenia súťaže do 09.08.2022 a následne od 24.08.2022:
JUDr. Lenka Palušová
e-mail: lenka.palusova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 2478, +421 903 620 696
Kontaktné osoby od 10.08.2022 do 23.08.2022:
JUDr. Martin Štěpánik
e-mail: martin.stepanik@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4221
JUDr. Adriana Khandlová
e-mail: adriana.khandlova.@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4188, +421 905 797 753

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
„Vodíkový autobus“

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) je dodanie jedného kusu nového
autobusu na vodíkový pohon podľa technickej špecifikácie uvedenej nižšie a poskytnutie súvisiacich
záručných a pozáručných servisných služieb k dodanému autobusu po dobu 10 rokov jeho prevádzky.
Požadovaná technická špecifikácia vodíkového autobusu:
- Produkcia emisií CO2 počas prevádzky na úrovni 0 g/km.
- Autobus bude jednopodlažný, dvojnápravový, s dĺžkou maximálne 13,50 metra a šírkou
maximálne 2,55 metra podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
- Autobus musí mať minimálne 15 miest na sedenie pre cestujúcich.
- Dojazd autobusu musí byť minimálne 350 kilometrov.
- Autobus musí byť vybavený klimatizáciou priestoru pre cestujúcich.
- Autobus bude vybavený zobrazovacím zariadením (monitor, TV a pod.) s uhlopriečkou
minimálne 15 palcov, s možnosťou prehrávania zvuku, za účelom prehrávania prezentačných video
materiálov.
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- Autobus musí spĺňať náležitosti v zmysle všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov pre
motorové vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, a to najmä podľa:
a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov;
c) a všetkých príslušných osobitných predpisov Európskej únie, vrátane homologizácie vozidla.
- Autobus musí mať najneskôr ku dňu dodania potvrdenie o schválení na prevádzku v premávke
na pozemných komunikáciách.
- Autobus musí byť nový v zmysle § 11 ods. 12 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.
- V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie
autobusu, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto opise predmetu súťaže, platia požiadavky tohto
všeobecne záväzného predpisu pred požiadavkami tohto opisu predmetu súťaže, vrátane
bezpečnostných, hygienických, požiarnych, environmentálnych požiadaviek a pod.
Ďalšie požiadavky:
-Záručná doba:
a) záručná doba na celé vozidlo musí byť minimálne 24 mesiacov,
b) záručná doba na lak vozidla musí byť minimálne 60 mesiacov,
c) záručná doba na karosériu vozidla (korózne prehrdzavenie) musí byť minimálne 120 mesiacov,
d) záručná doba na nápravu vozidla musí byť minimálne 60 mesiacov,
pokiaľ navrhovateľ nedeklaruje dlhšiu záručnú dobu. (Navrhovateľ uvedie v predkladanom návrhu
podrobné záručné podmienky k autobusu a jeho jednotlivým komponentom, ktoré budú spĺňať aspoň
minimálne požiadavky uvedené tomto opise predmetu súťaže.)
- Záručný a pozáručný servis:
Úspešný navrhovateľ bude povinný poskytovať k dodanému autobusu aj záručný a pozáručný
servis počas obdobia 10 rokov prevádzky autobusu:
a) záručný servis k dodanému autobusu počas plynutia záručnej doby na vozidlo; záručný servis
zahŕňa zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok autobusu podľa pokynov výrobcu
v servisoch oprávnených vykonávať príslušné servisné úkony počas záručnej doby. V rámci
záručného servisu bude predávajúci povinný zabezpečiť bezplatné odstraňovanie všetkých vád,
ktoré sa vyskytnú na autobuse v záručnej dobe, ako aj realizáciu všetkých legislatívou
predpísaných a výrobcom odporúčaných servisných prehliadok a údržby autobusu, vrátane
dodania, resp. výmeny s tým súvisiacich náhradných dielov a materiálov; záručný servis musí
byť zahrnutý v kúpnej cene za autobus.
b) pozáručný servis k dodanému autobusu od uplynutia záručnej doby na vozidlo do ukončenia
10. roku prevádzky autobusu (t. j. do uplynutia 10 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a
prevzatia autobusu). Pozáručný servis bude zahŕňať odplatné odstraňovanie vád, ktoré sa
vyskytnú na autobuse po uplynutí záručnej doby do ukončenia 10. roku prevádzky autobusu, ako
aj realizáciu legislatívou predpísaných a výrobcom odporúčaných servisných prehliadok a údržby
autobusu vrátane dodania, resp. výmeny s tým súvisiacich náhradných dielov a materiálov. Cena
za pozáručné servisné služby bude určená na základe cenového návrhu úspešného navrhovateľa
pri predpokladanom ročnom nájazde autobusu 50 000 km.
- Záručný aj pozáručný servis zabezpečí predávajúci vlastnými pracovníkmi, prípadne treťou osobou
poverenou zo strany predávajúceho, spôsobilou na vykonávanie servisu a údržby daného typu
vozidla.
- V prípade takých porúch, ktoré znemožnia prevádzku autobusu a tým plnenie jeho účelu, bude
predávajúci povinný v lehote do 24 hodín od oznámenia poruchy autobusu predávajúcemu, alebo od
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zistenia poruchy predávajúcim, zabezpečiť buď odstránenie poruchy alebo poskytnúť kupujúcemu do
dočasného užívania náhradný autobus na bezemisný pohon, alebo prípadne na nízkoemisný pohon,
ktorý bude v ostatných parametroch spĺňať technickú špecifikáciu podľa tohto opisu predmetu
zákazky.
- Asistenčné služby: Navrhovateľ zahrnie do kúpnej ceny autobusu aj poskytovanie asistenčných
služieb v dĺžke trvania min. 1 rok od dodania autobusu. Asistenčné služby musia zahŕňať najmä:
a) zabezpečenie nepretržitej (24/7) cestnej asistenčnej služby v prípade dopravnej nehody alebo
poruchy autobusu,
b) neobmedzenú telefonickú (hot-line) podporu pri prevádzke autobusu s pokrytím v rámci celého
územia Slovenskej republiky.
(Navrhovateľ uvedie v predkladanom návrhu podrobné podmienky poskytovania asistenčných služieb
k autobusu, ktoré budú spĺňať aspoň minimálne požiadavky uvedené tomto opise predmetu súťaže).
- Predmet tejto súťaže zahŕňa aj:
a) zabezpečenie vhodných sezónnych pneumatík na autobus podľa platnej slovenskej legislatívy,
vrátane ich sezónnej výmeny a uskladnenia;
b) zabezpečenie povinnej výbavy autobusu podľa platnej slovenskej legislatívy,
ktoré musia byť zahrnuté v kúpnej cene autobusu.
5.

Typ zmluvy
Kúpna zmluva na dodanie autobusu na vodíkový pohon a poskytovanie súvisiacich služieb
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“).
Záväzok predávajúceho dodať autobus vznikne až na základe objednávky vystavenej zo strany
Spoločnosti SPP a akceptovanej zo strany predávajúceho, v súlade s podmienkami uvedenými
v zmluve. Vystavenie objednávky bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Spoločnosti SPP a nie
je zo strany predávajúceho právne nárokovateľné.
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“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.

6. Termín dodania tovaru
Požadovaný termín dodania autobusu je do 01.02.2023 (pri predpokladanom termíne vystavenia
objednávky 01.10.2022). Navrhovatelia budú oprávnení predložiť návrh s lehotou dodania autobusu
aj po termíne 01.02.2023, avšak v rámci hodnotiacich kritérií im bude v takom prípade znížený počet
bodov za hodnotiace kritérium „Lehota dodania“, v súlade s čl. 13 tohto oznámenia.
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, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do
19.08.2022. 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.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktnú
osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa.
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Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytne do troch (3) pracovných dní od prijatia žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov.
Súťažné podklady vrátane príloh Vyhlasovateľ poskytne len subjektu, ktorý má oprávnenie na
podnikanie v rozsahu predmetu súťaže. Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa
predchádzajúcej vety sa nepožaduje predložiť, ak je možné podmienku overiť z verejne dostupného
zdroja ako napr. www.orsr.sk, inak sa podmienka preukazuje scanom originálu dokladu o oprávnení
podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci subjekt dodávať tovar / poskytovať služby, ktoré sú predmetom súťaže alebo
iný doklad o oprávnení podnikať.
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.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi
prevzatie súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou
správy e-mailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné
podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme.
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
19.08.2022, 10.00 hod.
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.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži
predkladá Vyhlasovateľovi svoj návrh, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá návrh.

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 25.08.2022 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.
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a) Osobné postavenie:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obchodnej verejnej
súťaže (oprávnenie dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto obchodnej
verejnej súťaže);
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;
3. Navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná
poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové
nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania;
4. Na majetok navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, 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 tejto obchodnej
verejnej súťaže 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 nie je sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní
medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o medzinárodných sankciách“),
navrhovateľ nie je priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný sankcionovanou osobou
a/alebo akýkoľvek z predstaviteľov navrhovateľa alebo osôb konajúcich v mene navrhovateľa
nie je sankcionovanou osobou.
*V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov,
okrem iného, prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa poistného na sociálne poistenie, ktoré
je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo
poistená samostatne zárobkovo činná osoba.
V súlade s uvedeným, bude Vyhlasovateľ posudzovať navrhovateľa ako navrhovateľa, ktorý
spĺňa podmienku účasti podľa bodu 3 v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, v prípade,
ak navrhovateľ preukáže, že má predĺženú splatnosť poistného, ktoré je povinný platiť, v
súlade s § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona 68/2020 Z. z a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z.
z 20.mája 2020 o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v platnom znení;
Obdobne postupuje navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3 (v
časti týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí
termínu predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
nasledovne:
Splnenie podmienky účasti uvedenej pod bodom 1. bude preverené prostredníctvom výpisu z
Obchodného registra vedeného na internete na webovom sídle www.orsr.sk, alebo
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik, prípadne prostredníctvom Zoznamu hospodárskych subjektov
vedeného na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, s platnosťou ku dňu uplynutia lehoty
na predkladanie návrhov.
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Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodu 2. až 6. navrhovateľ predloží
čestné vyhlásenie. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo preveriť splnenie podmienok účasti podľa
bodov 3., 4. a 6. z verejne dostupných zdrojov (zverejnených databáz).
V prípade, ak Vyhlasovateľovi vznikne dôvodná pochybnosť o tom, či navrhovateľ skutočne spĺňa
podmienky účasti alebo pochybnosť o pravdivosti predloženého čestného vyhlásenia, požiada
navrhovateľa o predloženie dokladov preukazujúcich niektorú z podmienok účasti podľa bodu 1.
až 4., nie starších ako 3 mesiace, a to v prípade podmienky:
−
−
−

−

podľa bodu 1. - doklad o oprávnení podnikať, t. j. výpis z obchodného alebo iného registra,
na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa realizovať
predmet súťaže;
podľa bodu 2. – výpis z registra trestov;
podľa bodu 3. – potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne,
príslušného daňového úradu (FS SR); prípadne potvrdením o výnimke v čase pandémie
vystaveným v súlade s §293ew zákona o sociálnom poistení, § 38ev zákona o zdravotnom
poistení, alebo § 10 zákona č.67/2020 Z. z.
podľa bodu 4. – potvrdením príslušného súdu.

b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Nevyžaduje sa.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Nevyžaduje sa.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční 25.08.2022 o 11:00 hod.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Návrhy budú hodnotené na základe kritéria „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Multikriteriálne
hodnotenie bude pozostávať z nasledovných hodnotiacich kritérií:
Kritérium č. 1 – Celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH:
Relatívna váha 90%; maximálny možný počet získaných bodov 90
Maximálny počet 90 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke navrhovateľa s najnižšou navrhovanou
celkovou cenou za predmet obstarávania v EUR bez DPH. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu
hodnotenú ponuku sa v rámci tohto kritéria vypočíta ako podiel najnižšej platnej navrhovanej celkovej
ceny za predmet obstarávania v EUR bez DPH a navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania
v EUR bez DPH uvedenej v aktuálne vyhodnocovanej ponuke, vynásobený stanoveným maximálnym
počtom bodov (90 bodov).
Kritérium č. 2 – Lehota dodania autobusu v kalendárnych dňoch:
Relatívna váha 10%; maximálny možný počet získaných bodov 10
Spôsob hodnotenia kritéria č. 2 vychádza z počtu kalendárnych dní, za ktoré sa navrhovateľ vo svojom
návrhu zaviaže dodať autobus od vystavenia objednávky (predpoklad vystavenia objednávky
01.10.2022). Maximálny počet 10 bodov sa pridelí ponuke navrhovateľa, ktorého lehota dodania
autobusu bude maximálne do 01.02.2023. Za každý kalendárny deň lehoty dodania autobusu po
01.02.2023 bude maximálny počet bodov 10 ponížený o 1/242 bodu. Najnižší možný počet bodov pre
toto kritérium je nula.
Celkový počet bodov navrhovateľa bude vypočítaný ako súčet bodov získaných v rámci Kritéria č. 1
a Kritéria č. 2 zaokrúhlených na dve desatinné miesta. Na prvom mieste v poradí sa umiestni návrh
navrhovateľa, ktorého súčet bodových hodnotení podľa Kritéria č. 1 a Kritéria č. 2 dosiahne najvyššiu
bodovú hodnotu. V prípade rovnosti bodov sa ako dodatočné kritérium použije Celková cena za
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predmet obstarávania v EUR bez DPH, pričom v tom prípade sa na prvom mieste v poradí umiestni
ponuka s nižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať taký návrh, ktorý mu bude najviac vyhovovať na
základe vyhodnotenia podľa vyššie uvedených hodnotiacich kritérií s prihliadnutím aj na
prepravnú kapacitu ponúkaného autobusu.
Bližšie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie návrhov sú uvedené s súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa stanú 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 ktorého návrh
bol podľa stanovených hodnotiacich kritérií vyhodnotený ako úspešný.
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, a to v lehote do 31.10.2022. 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.
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným navrhovateľom bude jeho zápis do Registra partnerov
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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 31.10.2022.
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 odmietnuť všetky predložené návrhy.
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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.
Toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na webovej stránke
Vyhlasovateľa a zároveň sa za účelom podpory účasti v obchodnej verejnej súťaži zverejňuje aj na
portáloch www.verejnesutaze.sk a www.ezakazky.sk.
Ďalšie súvisiace informácie, podklady, dokumentácia a komunikácia Vyhlasovateľa, ktoré smerujú
najmä k vysvetľovaniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, zmene podmienok obchodnej verejnej
súťaže (napr. zmena lehoty na predkladanie návrhov, predĺženie lehoty viazanosti návrhov, atď),
prípadne k zrušeniu obchodnej verejnej súťaže a informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
budú zverejnené iba na webovej stránke Vyhlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že pojem v texte tohto
oznámenia „zverejnenie rovnakým spôsobom, akým bola obchodná verejná súťaž zverejnená“ (vo
všetkých gramatických tvaroch) sa interpretuje ako zverejnenie príslušnej informácie na webovej
stránke Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ preto odporúča sledovať webovú stránku Vyhlasovateľa
https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/
V prípade, ak sa Navrhovateľ po poskytnutí súťažných podkladov Vyhlasovateľom nezúčastní
obchodnej verejnej súťaže a návrh nepredloží, poskytne písomné stanovisko so stručným
odôvodnením k neúčasti a nepredloženiu návrhu. Navrhovateľ zašle písomné stanovisko
prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb Vyhlasovateľa uvedených v bode 2 tohto
oznámenia.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Dátum zverejnenia: 05.08.2022

