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Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 

Einsteinova 25, Digital Park II 
851 01 Bratislava 
tel.: 02 / 682 072 33 
e-mail: PB@veoliaenergia.sk 

 

 

Váš list zn./zo dňa: Naše číslo: Vybavuje: N. Lehotayová   Bratislava, dňa: 14.05.2018 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže: 
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 33935/B  
IČO: 35 908 700 
DIČ: 2021934530 
IČ DPH: SK7020000097  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu:  SK12 1100 0000 0026 2817 4160 

 
2. Kontaktné miesto: 

C - Shop, spol. s r.o. 
Ing. Nikola Lehotayová 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
Tel: +421 908 929 402, e-mail: nikola.lehotayova@veolia.com 

 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS): 

 
Najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na práce s názvom „Tepelný zdroj Bieloruská – 
inštalácia rekuperátora spalín za kotol K2“. 

Presný popis predmetu a ostatných podmienok je uvedený v súťažných podmienkach OVS. 

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 
 
Objednávka. 

 

Ďalšie spresnenia obchodných podmienok týkajúcich sa predmetu obchodnej verejnej súťaže sú 
spresnené a definované v súťažných podmienkach. 

5. Podmienky účastí v súťaži: 

5.1. Navrhovateľ je povinný predložiť doklady a listiny za účelom preukázania spôsobilosti plniť 
predmet zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podmienkach: 

a) vyhlásenie navrhovateľa podpísané štatutárnym orgánom navrhovateľa (viď príloha 1): 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Výzva na predkladanie návrhov na uzatvorenie zmluvy 
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- o súhlase so súťažnými podmienkami OVS, 

- o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v súťažnom návrhu, 

- že predkladá iba jeden súťažný návrh a nie je v zadávaní predmetnej zákazky 
subdodávateľom iného navrhovateľa alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku, 

- že sa nezúčastnil na príprave súťažných podmienok alebo na príprave inej dokumentácie 
k tejto OVS, 

b) vyhlásenie navrhovateľa podpísané štatutárnym orgánom navrhovateľa, že spĺňa nižšie 
uvedené podmienky týkajúce sa jeho osobného postavenia: 

- na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku, 

- dodávateľ ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný 
čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej alebo teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem 
účasti na terorizme, za trestný čin obchodovania s ľuďmi, za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe, 

- nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, 

- nemá daňové nedoplatky, 

- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

- nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá 
je alebo bola jeho subdodávateľom, 

- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, 

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia súťaže závažného 
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 
pracovného práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia. 

c) doklady preukazujúce osobné postavenie navrhovateľa - originály alebo úradne overené 
kópie (pričom musí byť zabezpečené, aby nedošlo k porušeniu druhej vety § 8 ods. 2 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení): 

i) výpis z registra trestov členov štatutárnych orgánov navrhovateľa, 

ii) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu vo vzťahu k predmetu OVS, nie starší ako tri (3) mesiace, 

d) zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky uskutočnených 
za predchádzajúcich päť rokov (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) s uvedením kontaktných 
údajov zákazníka (vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na overenie predložených referencií), 
cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa 
obchodných podmienok. Navrhovateľ musí preukázať, že zrealizoval práce s požadovaným 
alebo obdobným predmetom zákazky, ktorých zmluvná cena najmenej za jednu zmluvu v 
období 2013 - 2017 bola minimálne za 20 000 eur bez DPH, 
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e) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, 
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác - prehľad (zoznam), 

5.2. Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti predložené navrhovateľom musia byť 
originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Všetky doklady 
musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti navrhovateľov so sídlom mimo územia SR musia byť predložené v 
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem 
dokladov v českom jazyku. V prípade, ak doklady predkladá skupina navrhovateľov, preukazuje 
sa splnenie požadovaných podmienok spoločne s výnimkou dokladov podľa bodu 5.1 ods. c) 
písm. i) a ii), ktoré predkladá každý člen skupiny navrhovateľov. V prípade ak navrhovateľ 
využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a 
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí navrhovateľ preukázať, že 
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva 
na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

5.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom 
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností. 

5.4. Navrhovateľ v predloženom súťažnom návrhu musí vyhlasovateľovi okrem dokladov a listín 
podľa bodu 5.1. predložiť aj: 

a) návrh plnenia jednotlivých kritérií podľa požiadaviek vyhlasovateľa OVS. Navrhovateľovi sa 
odporúča použiť vzor uvedený v časti G, Príloha č. 3, 

b) položkovitý rozpočet s uvedením jednotkových cien, v prípade použitia výkazu výmer je 
zakázané meniť alebo mazať stĺpce a riadky, 

c) navrhovaný harmonogram jednotlivých prác podľa jednotlivých profesií s akceptovaním 
termínu uvedenia do prevádzky najneskôr do 31.08.2018, 

d) 1 x CD verziu celého návrhu vrátane dokumentov - scan na needitovateľnom nosiči. Ak 
navrhovateľ predkladá dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej 
podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo 
obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a 
priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto 
osôb a odtlačku pečiatky. 

6. Spôsob podávania návrhov: 

Navrhovatelia predkladajú návrhy písomne v slovenskom alebo českom jazyku. Navrhovateľ je 
povinný predložiť návrh v jednom uzavretom a nerozoberateľnom obale. Vonkajšia strana obalu 
musí obsahovať základné obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), 
adresu vyhlasovateľa OVS, kontaktnú osobu vyhlasovateľa OVS a heslo súťaže: „Tepelný zdroj 
Bieloruská – inštalácia rekuperátora spalín za kotol K2 – PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. 

Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach OVS.  
 
Návrhy je potrebné predložiť na adrese kontaktného miesta: 

C - Shop, spol. s r.o. 
k rukám: Ing. Nikola Lehotayová 

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Digital Park II, 4. Posch., 
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7. Lehota podávania návrhov: 

Súťažný návrh je možné predložiť do: 24.05.2018 (vrátane) do 12:00 hod. Po uplynutí tejto 
lehoty, predložené súťažné návrhy nebudú hodnotené a budú vrátené navrhovateľovi 
neotvorené. Pracovný čas kontaktného miesta pre účely preberania súťažných návrhov je v 
pracovné dni od 8:00 - 15:00 hod. Súťažný návrh je možné podať osobne, poštou alebo 
prostredníctvom kuriéra, a to počas pracovných dní od 8:00 - do 15:00 hod. Rozhodujúcim 
termínom je moment fyzického doručenia návrhu na adresu kontaktného miesta. 

8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 22.06.2018. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 

9. Zábezpeka 

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku. 

10. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: 

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu len s takým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, 
vrátane podmienok účasti, uvedených v súťažných podmienkach a súčasne splnil všetky kritériá 
vyhodnotenia návrhov, uvedené v súťažných podmienkach a zároveň bol jeho návrh vybratý za 
víťazný. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a 
takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe 
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného 
cenového návrhu po každej etape rokovaní. V prípade viacerých etáp rokovaní, vyhlasovateľ 
vopred navrhovateľom oznámi, že cenový návrh, ktorý budú predkladať bude finálnym cenovým 
návrhom. 

Úspešný navrhovateľ alebo navrhovatelia sú povinní poskytnúť vyhlasovateľovi OVS súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do siedmych (7) 
kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia OVS. Ak úspešný 
navrhovateľ odmietne uzatvoriť zmluvu alebo nesplní podmienku uzatvorenia zmluvy do 
siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia OVS, 
ktorou ho vyhlasovateľ OVS vyzve na uzatvorenie zmluvy, vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo 
uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak navrhovateľ, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí, odmietne uzatvoriť zmluvu alebo nesplní podmienku uzatvorenia 
zmluvy do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy, ktorou ho vyhlasovateľ OVS 
vyzval k uzatvoreniu zmluvy, vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s 
navrhovateľom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené 
podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými navrhovateľmi. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a/alebo neuzavrieť zmluvu 
so žiadnym z navrhovateľov bez uvedenia dôvodu, ďalej v prípade, ak ponuková cena v návrhu 
presahuje predpokladané rozpočtované výdavky vyhlasovateľa na tento projekt, v prípade, ak 
technické riešenie projektu nezodpovedá očakávaniam a potrebám vyhlasovateľa, v prípade, ak 
ekonomické parametre projektu nedosahujú očakávané hodnoty návratnosti a v prípade, ak 
nastanú nepredvídateľné okolnosti a podstatné zmeny, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú 
rozhodovanie o predmete OVS. V prípade, ak napriek splneným požiadavkám vyhlasovateľa 
(podľa súťažných podmienok) žiadny predložený návrh v dostatočnej miere nezabezpečí 
technické riešenie, ktoré vyhlasovateľ považuje za technicky najvhodnejšie, má vyhlasovateľ 
právo pokračovať v rokovaní o uzatvorení zmluvy s navrhovateľom, ktorého technické riešenie sa 
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najviac približuje očakávaniam vyhlasovateľa. Tento akt však vyhlasovateľa nezaväzuje predmetnú 
zmluvu s týmto navrhovateľom aj uzatvoriť. 

11. Záväzok na úhradu nákladov 

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. 
Navrhovatelia sami znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 

12. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy: 

Predmet súťaže a ďalšie zmluvné podmienky jeho realizácie budú upravené v objednávke 
v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z.. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Vzor 
objednávky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy 

13. Ďalšie informácie: 

Súťažné podmienky budú poskytnuté na základe elektronickej žiadosti (e-mail) doručenej do 
17.05.2018 do 10:00 hod. na adresu: nikola.lehotayova@veolia.com    

 

V žiadosti o zaslanie súťažných podmienok je nutné uviesť: 

a) Názov súťaže ku ktorej požadujete súťažné podmienky 
b) Názov spoločnosti, adresa, PSČ, mesto, 
c) E-mailový kontakt na zaslanie podkladov a inej dokumentácie 
d) Kontaktnú osobu uchádzača vrátane e-mailového a telefonického kontaktu 

 
Súťažné podmienky vrátane projektovej dokumentácie budú zaslané elektronicky (e-mailom). 

 

V Bratislave, dňa 14.05.2018 

Karol Kozák 
konateľ spoločnosti  

   Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 
 

 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č 1 - Vzor objednávky, ktorá bude uzatvorená s víťazným uchádzačom na predmet OVS 
„Tepelný zdroj Bieloruská – inštalácia rekuperátora spalín za kotol K2“ 
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Príloha č 1: 

Vzor objednávky, ktorá bude uzatvorená s víťazným uchádzačom na predmet OVS „Tepelný zdroj 

Bieloruská – inštalácia rekuperátora spalín za kotol K2“ 
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