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PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA 

 

 

Predmet výberového konania: 

Dodávky biomasy a služba štiepkovania 

 

 

 

 

Vyhlasovateľ: 

Obchodné meno :  C - Shop, spol. s r.o. 

Sídlo:     Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

IČO:    31 362 028 

IČ DPH:     SK7020000097 

DIČ:     2020301899 

V jeho mene konajúci:   Frédéric Jacq, konateľ 

Zapísaný v:    Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6083/B 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa:  01.03.2016 

 

 

 



 C – Shop, spol. s r.o.,  
 odbor nákupu a zásobovania spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku 

 2 / 9 

 

 

1. Základné informácie o výberovom konaní 

C-SHOP s.r.o. (ďalej len „vyhlasovateľ“), člen skupiny Veolia Energia Slovensko, je špecializovaná firma v oblasti 
nákupu biomasy a zabezpečuje predaj v rámci celej skupiny. 

Vyhlasovateľ osloví vybraných potenciálnych dodávateľov zaslaním týchto podmienok. Tí, ktorí budú mať 
záujem o účasť na výberovom konaní, na základe týchto podmienok pripravia a zašlú ponuku vyhlasovateľovi, 
čím sa stávajú účastníkmi výberového konania (ďalej len „účastník“). Zo zaslaných ponúk bude vybraná  
ponuka, resp. ponuky, ktoré budú najviac zodpovedať stanoveným podmienkam a vyhovovať vyhlasovateľovi.  

Zámerom vyhlasovateľa a cieľom tohto výberového konania je s vybraným účastníkom/ účastníkmi uzatvoriť 
rámcovú zmluvu na požadovaný rozsah predmetu výberového konania v súlade s požiadavkami vyhlasovateľa.  

Za účelom vylúčenia pochybností, výberové konanie na základe týchto podmienok nie je obchodnou verejnou 
súťažou podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, keďže 
vyhlasovateľ poskytuje tieto podmienky iba vybraným potenciálnym dodávateľom.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu, celé výberové konanie. Túto 
skutočnosť oznámi v primeranej lehote písomne všetkým účastníkom. 

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno a priezvisko:  Ing. Róbert Knoško 

Pozícia:    Špecialista nákupu 

Telefón:   +421 918 844 551 

E-mail:    robert.knosko@veolia.com 

3. Predmet výberového konania 

Predmetom výberového konania je výber dodávateľov na dodávky energetickej štiepky, dodávka energetického 
dreva a dodávka služby štiepkovania. 

Technická špecifikácia dodávok je uvedená v Prílohe č. 2 tohoto výberového konania. 

V Prílohe č.3 a č.4 su uvedené orientačne planované množstva energetickej štiepky a energetického dreva, 
ktorý vyhlasovateľ plánuje kupiť počas obdobia od 06/2016 do 05/2017. Množsta sú udané ako informatívne, 
aby účastník vedel navrhnúť najlepšiu ponuku. 

Výsledkom výberového konania je uzatvorenie rámcovej zmluvy /rámcových zmlúv/ na dobu určitú. 

4. Príprava ponúk 

4.1 Dorozumievanie a vysvetľovanie a zmeny podmienok 

Počas prípravy ponúk môže účastník v prípade potreby žiadať o vysvetlenie, resp. spresnenie jednotlivých 
požiadaviek uvedených v tomto dokumente.  

V takomto prípade je umožnené účastníkovi klásť otázky a zasielať svoje požiadavky výlučne písomnou formou, 
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na určenú kontaktnú osobu uvedenú v bode 2 tejto výzvy. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, doplniť alebo zmeniť tieto podmienky. 
Túto skutočnosť a obsah zmeny podmienok oznámi písomne všetkým účastníkom najneskôr do piatich 
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 5.1.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo neuzavrieť zmluvu so žiadnym 
z účastníkov, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak žiadna predložená ponuka v dostatočnej miere 
nezabezpečí technické riešenie, ktoré vyhlasovateľ považuje za technicky najvhodnejšie, má vyhlasovateľ právo 
pokračovať v rokovaní o uzatvorení zmluvy s účastníkom, ktorého technické riešenie sa najviac približuje 
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očakávaniam vyhlasovateľa. Tento úkon vyhlasovateľa nezaväzuje predmetnú zmluvu s týmto účastníkom 
uzatvoriť. 

4.2 Predloženie ponuky 

Účastník: 

- predloží ponuku na  dodávky energetickej štiepky a/alebo energetického dreva a/alebo služby 
štiepkovania 

Pre energetickú štiepku: 

-  vyplní ponúknuté množstvá energetickej štiepky v jednotlivých mesiacoch, pričom celkové množstvo 

v mesiacoch 06/16, 07/16, 08/16, 09/16, 10/16, 05/17 sa rovná celkovému množstvu v mesiacoch 
11/16, 12/16, 01/17, 02/17, 03/17, 04/17, v prílohe č. 3  

- vyplní cenu v EUR/t pre prísluchajúcu vlhkosť do tabuľky v prílohe č. 3, kde min. vlhkosť  je 33% a max. 

vlhkosť je 55%, v prípade vlhkosti menšej ako 33% platí cena pri vlhkosti 33%, v prípade vlhkosti vyššej 

ako 55% bude zrážka z ceny 1,80 EUR/t za každé % 

Pre energetické drevo: 
- vyplní ponúknuté množstvá energetického dreva  v jednotlivých mesiacoch, do tabuľky v prílohe č. 4 

- vyplní cenu v EUR/t pri listnatom energetickom dreve a/alebo ihličnatom energetickom dreve 

- vyplní cenu v EUR/t s vykládkou energetického dreva  a/alebo bez vykládky energetického dreva 

Pre služba štiepkovanie: 

- vyplní ponúknuté množstvo na štiepkovanie do tabuľky v prílohe č. 5 

- vyplní cenu v EUR/t  

- priloží technické parametre a typ stroja 

Účastník môže ponúknuť nižšie, alebo vyššie množstvo ako plánované množstvo, ktoré ma informačný 
charakter.  

Ponúkané množstvo musi reflektovať kapacitu a záujem učastníka.  

Vyhlasovateľ interpretuje ponúkané množstvo ako maximalne ponúkané množstvo a vyhlasuje si právo 
zazmluvniť menšie množstvo. Ak účastnik nema záujem uzavrieť zmluvu na nižšie množstvo, musi uviesť od 
akého minimalného množsta ponuka plati. 

Zároveň platí, že Vyhlasovateľ má právo rozhodnúť o spôsobe zazmluvnenia predmetu výberového konania, t.j. 
či uzatvorí zmluvu zvlášť na dodávky biomasy alebo celkovo s jedným dodávateľom.  

4.3 Cena a platobné podmienky 

Cenová ponuka: 

Navrhované cenové ponuky sú vypracované pre miesto dodávky Žiar nad Hronom. 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky sú tabuľky v prílohe č. 3, č. 4, č.5 do ktorej účastník uvedie objemy 
a cenu, ktoré má záujem zabezpečiť v požadovanej kvalite. 

Navrhovaná cena je vyjadrená v EUR/t bez DPH. 
 

Účastník upresní  pre aké minimálne a maximálne množstva platia ponúknuté ceny. Bez uvedenia, platia ceny aj 

pre nižšie množstvá. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať účastníkov k poskytnutiu zľavy z ceny v ďalších cenových kolách. 

Platobné podmienky:  

Vyhlasovateľ požaduje fakturáciu raz za mesiac, na základe zberného dodacieho listu. Splatnosť faktúry 30 dní 
od jej doručenia. 
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4.4 Obsah ponuky 

Ponuka predložená účastníkom bude obsahovať nasledovné: 

 

1. Vyhlásenie účastníka o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov v ponuke podľa prílohy č. 1, 

2. Doklad o oprávnení podnikať (kópia výpisu z obchodného registra); 

3. Zoznam certifikátov štandardov kvality vlastnených účastníkom, ak je ich vlastníkom (ISO 9001); 

4. Zoznam certifikátov z environmentálnej a energetickej oblasti vlastnených účastníkom, ak je ich 
vlastníkom (napr. ISO 14001, a pod), resp. vyhlásenie o dodržiavaní postupov v spoločnosti účastníka 
vedúcich k ochrane životného prostredia a hospodáreniu s energiami; 

5. Predkladanie ponúk 

5.1 Spôsob a termín predloženia ponuky 

Účastník zašle svoju ponuku elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby za nákup: Róbert Knoško, 
robert.knosko@veolia.com 

 

 

Termín na predloženie ponuky: Ponuka musí byť zaslaná na vyššie uvedenú e-mailovú adresu najneskôr do:  

14.03.2016 (pondelok) do 14.00 hod. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť ponuky účastníkov, ktorých ponuky nie sú kompletné (napr. ak 
súčasťou ponuky nebudú všetky dokumenty požadované vyhlasovateľom) alebo boli doručené po termíne. 

Predložením ponuky do výberového konania účastník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami uvedenými v tejto 
výzve. 

5.2 Platnosť ponúk 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, a to minimálne do 31.08.2016. Počas tejto lehoty je 
účastník viazaný svojou ponukou. 

6. Prílohy  

Príloha č. 1 Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke 

Príloha č. 2 Technická špecifikácia kvalitatívnych parametrov 

Príloha č. 3 Podklad na vypracovanie cenovej ponuky - dodávky energetickej štiepky 

Príloha č. 4 Podklad na vypracovanie cenovej ponuky - dodávky energetického dreva 

Príloha č. 5  Podklad na vypracovanie cenovej ponuky - služba štiepkovania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:robert.knosko@veolia.com
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PRÍLOHA  č. 1  
VYHLÁSENIE O PRAVDIVOSTI A ÚPLNOSTI  

VŠETKÝCH DOKLADOV A ÚDAJOV UVEDENÝCH V PONUKE 

 
Dolupodpísaný/-á :  Meno a Priezvisko  

v mene spoločnosti 

 

Obchodné meno:   ................................................... 

Sídlo:     ................................................... 

IČO:    ................................................... 

IČ DPH:     ................................................... 

DIČ:     ................................................... 

V jeho mene koná:  ................................................... 
Zapísaný v:   ................................................... 

 

 

týmto vyhlasuje, že všetky doklady a údaje, ktoré predkladá vo svojej ponuke pre vyhlasovateľa v rámci 

Výberového konania na dodávateľa .....................................sú úplné a pravdivé. 

 

 

 

V ................................................... dňa: ................................................... 
 
 
 
Podpis štatutára 
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     PRÍLOHA č. 2 
                                     TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA KVALITATÍVNYCH PARAMETROV 
 
 
Energetická štiepka - dodaná: 

 

Relatívna vlhkosť W
r
t:  max. 55% 

Obsah prachových častíc:  <6mm a/alebo ihličia do 5% 

Obsah kôry:   max: 10% 

Výhrevnosť Qi
r
:   podľa STN 48 00 57, STN 48 00 58 

Frakcia:    do 10 cm 

 
Energetické drevo: 
 
Kvalitatívna trieda:   „D“,  STN EN1316 - 1,3 
     „D“,  STN PENV1927 - 1,2,3 
Dĺžka:       4 - 6 m 
Priemer:     do 60 cm 
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PRÍLOHA č. 3  
DODÁVKY ENERGETICKÉJ ŠTIEPKY 

 
 
 

Mesiac/rok 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 

Plánované 
množstvo [t] 

5000 5000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Ponúknuté 
množstvo [t]                         

Cena [€/MWh]                         
 
 

Listnatá 
 

Vlhkosť % 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Cena 
[EUR/t] 

                                              

 
 

Ihličnatá  
 

Vlhkosť % 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Cena 
[EUR/t] 

                                              

 
 
 
 
Plánované množstvo = Plán nákupu vyhlasovateľa v t  
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   PRÍLOHA č. 4 
DODÁVKY ENERGETICKÉHO DREVA 
 

 

Listnaté  
 

Mesiac/rok 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 

Plánované 
množstvo [t] 

6000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 6000 

Ponúknuté 
množstvo [t]                         

Cena [€/t]      
bez vykládky                         

Cena [€/t]                  
s vykládkou                         

 
 

Ihličnaté  
 
 

Mesiac/rok 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 

Plánované 
množstvo [t] 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Ponúknuté 
množstvo [t]                         

Cena [€/t]      
bez vykládky                         

Cena [€/t]                  
s vykládkou                         

 
Plánované množstvo = Plán nákupu vyhlasovateľa v t  
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PRÍLOHA č. 5  

SLUŽBA ŠTIEPKOVANIA 

 
 
 

Mesiac/rok 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 

Plánované 
množstvo [t] 

6000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 6000 

Ponúknuté 
množstvo [t]                         

Cena [€/t]                         
 


