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Číslo obchodnej verejnej súťaže ID 4309 
 
Vyhlasovateľ súťaže: 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. 
so sídlom:  Pri Rajčianke 2927/8 

010 47  Žilina 
IČO:   36442151 
IČ DPH:  SK 2022187453  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Žilina  
IBAN:    SK44 0200 0000 0021 4355 0551  
SWIFT:   SUBASKBX  
spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L 
web stránka:  www.sse-d.sk 
 
 
Kontaktná osoba:  Mgr. Peter Mechtl, nákupca - špecialista 

sekcia Nákup a skladové hospodárstvo 
tel. č.:  +421 41 519 2679, +421 41 519 2034 
e-mail:  peter.mechtl@sse-d.sk, peter.fabisik@sse-d.sk 

 
vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnú 
verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na uzatvorenie zmluvy o najvhodnejší návrh na: 
 
 

Dodávka rozšírenia a licenčnej podpory TSM (Tivoli storage manager) 
 
Bližší popis zákazky:  

1. Názov obchodnej verejnej súťaže určený spoločnosťou Stredoslovenská energetika - 

Distribúcia, a.s. (ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

Vyhlasovateľ týmto vyhlasuje neurčitým osobám súťaž o najvhodnejší návrh (ďalej len „Súťaž“) na 
uzatvorenie „Zmluvy na dodávku licencií a licenčnej podpory“ (ďalej len „Zmluva“). 

Predmetom obstarávania je dodávkarozšírenia a licenčnej podpory TSM realizovaná na základe Zmluvy, 
uzatvorenej medzi Vyhlasovateľom, vystupujúcim v právnom postavení Objednávateľa a úspešným 
Navrhovateľom, vystupujúcim v právnom postavení Dodávateľa). 

 

2. Stručný opis predmetu Súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber dodávateľa na Dodávka rozšírenia a licenčnej podpory TSM.  
Splnenie vyššie popísaných parametrov chceme dosiahnuť za ekonomicky najvýhodnejších podmienok, 
s prihliadnutím  na ochranu a zhodnotenie investícií do tohto prostredia, realizovaných v uplynulom období.    
 
Predpokladaná doba trvania zmluvy:  
2 – 3 roky  
 
Podmienky súťaže: 
Lehota na prihlásenie sa do súťaže: písomne e-mailom, u kontaktnej osoby vyhlasovateľa (na všetky 
uvedené mailové adresy), do termínu 18. júla 2016 do 12:00 hod.  
Žiadosť o prihlásenie, spoločne s ostatnými požadovanými dokumentmi (v jednom e-maili je možné zasielať 
maximálne 6 MB súbory) je potrebné doručiť elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Žiadosti 
doručené po tomto termíne Vyhlasovateľ nemusí akceptovať.  
Žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v tejto veci. 
Komunikačným jazykom súťaže je slovenský, príp. český jazyk. 
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Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení a  súťažných podkladoch. Súťažné podklady budú 
odoslané navrhovateľovi elektronicky, po ukončení termínu na prihlásenie sa do súťaže a splnení podmienok 
uvedených v tomto oznámení (pozri nižšie definované Požadované dokumenty). 
 
Požadované dokumenty a podmienky účasti v súťaži: 
Navrhovatelia predkladajú prihlášku, návrh a ďalšie doklady v slovenskom alebo v českom jazyku. 
Navrhovateľ môže návrh predložiť aj v inom jazyku. V takomto prípade musí navrhovateľ predložiť aj 
preklady návrhu a dokladov v slovenskom alebo českom jazyku. Vyhlasovateľ nevyžaduje úradne overený 
preklad. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom alebo českom jazyku. 

 
1. Prihláška s uvedením identifikačných, kontaktných údajov navrhovateľa. 

Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu 
navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci 
vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia 
alebo oprávnenia na konanie. 
 

2. Doklad o oprávnení podnikať – výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri 
mesiace – (scan dokumentu). 

 
3. Čestné vyhlásenia navrhovateľa (podpísané štatutárnym zástupcom), že: 

a) v rámci svojho predmetu podnikania sú oprávnení dodať plnenie, ktoré je v rámci súťaže 
obstarávané, 

b) nemajú nedoplatky na daniach, platbách do Sociálnej poisťovne alebo platbách do zdravotných 
poisťovní, 

c) nie sú v úpadku v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

d) ak je obstarávaným predmetom tovar, sú výrobcami daného tovaru alebo sú oficiálnymi 
obchodnými zástupcami výrobcov pre daný tovar v Slovenskej republike, 

e) sa nedopustil závažného porušenia záväzkov a odborných povinností voči vyhlasovateľovi, 
f) je minimálne Advanced Business Partnerom IBM, 
g) po odstúpení od predloženého návrhu zaplatia Vyhlasovateľovi pokutu vo výške 5% zo svojej 

celkovej ceny predloženej v prvom kole OVS - Dodávka rozšírenia a licenčnej podpory TSM 
h) nie sú evidovaní v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz 

nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce a/alebo neporušili zákaz 
nelegálneho zamestnávania a prehlásia, že počas plnenia zmluvy sa zaväzujú plniť všetky 
povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby neporušili zákaz 
nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje zákon č. 82/2015 Z.z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

V prípade úspešnosti  návrhu Navrhovateľa je zamestnanec Vyhlasovateľa oprávnený požadovať 
preukázanie splnenia podmienok v týchto bodoch potvrdením príslušných inštitúcií, v prípade že takéto 
potvrdenia vydávajú. 
V prípade zahraničných subjektov preukazuje Navrhovateľ splnenie vyššie uvedených podmienok v rozsahu 
ako to je možné, pokiaľ to nie je možné, preukáže potrebné podmienky v rámci legislatívy príslušnej krajiny, 
v ktorej má spoločnosť sídlo.  
V prípade, ak Navrhovateľ nemá sídlo v Slovenskej republike Vyhlasovateľ uzná aj ekvivalentné 
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EU. 

 

Vyhlasovateľ výslovne trvá na tom, že komunikačným jazykom v priebehu celej súťaže a v celom ďalšom 
procese (projekte) je slovenský alebo český jazyk. Uvedené platí aj pre členov tímu uvedených v tomto 
článku. Vyhlasovateľom bude akceptovaný aj člen tímu, ktorý uvedené jazyky neovláda, avšak v danom 
prípade musí zaobstarať prípadnú komunikáciu v celom rozsahu a na svoje náklady  navrhovateľ. 

 
Druh postupu: 

Postup podľa ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
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Ostatné: 
a) Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zrušiť (dôvod zrušenia sa navrhovateľom neoznamuje), pričom 

takéto zrušenie uverejní rovnakým spôsobom ako bolo uverejnené oznámenie o vyhlásení 
súťaže. 

b) Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť akékoľvek podmienky súťaže, 
a to bez udania dôvodu. Táto zmena sa oznamuje navrhovateľom účastným v súťaži. 

c) Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v procese výberu odmietnuť všetky predložené návrhy. 
d) Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať navrhovateľa na vykonanie opravy, príp. doplnenie 

predloženého návrhu pri formálnych nedostatkoch, ktoré nemenia jeho obsah. 
e) Navrhovatelia berú na vedomie, že po ukončení súťaže nemajú na dodanie predmetu súťaže 

automaticky nárok, nárok na dodanie vzniká až uzavretím zmluvy s vyhlasovateľom. 
f) Vyhlasovateľ je oprávnený vykonať ďalšie kolo (môže pozostávať z viacerých medzikôl), a to 

formou: elektronickej aukcie, rokovaním s navrhovateľmi, zasielaním návrhov vyhlasovateľovi 
(písomne, príp. na dátových nosičoch).  

g) Forma ďalšieho kola, počet medzikôl a ďalšie s tým súvisiace podmienky sú na výhradnom 
rozhodnutí vyhlasovateľa.  

h) Víťazný navrhovateľ berie na vedomie, že s uzavretím zmluvy akceptuje Obchodné podmienky 
zabezpečenia výkonu prác pre Zhotoviteľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách  
SSE-D, ktoré sú v prílohe tohto dokumentu. 

i) Právne vzťahy súvisiace so súťažami, resp. z nich vzniknuté sa subsidiárne spravujú 
Obchodným zákonníkom. 

j) Navrhovatelia nemajú právo na preplatenie nákladov súvisiacich s ich účasťou v súťaži. 
k) Subjekty zúčastňujúce sa súťaži sú si vedomé povinností vyplývajúcich pre vyhlasovateľa, resp. 

ním ovládaných osôb zo zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach a súhlasia 
s ich realizáciou. 

 
Súťažné podklady budú zaslané navrhovateľom, ktorý splnili podmienky prihlasovacieho kola a predložili 
všetky požadované dokumenty. 
 
Lehota, spôsob a miesto podávania návrhu: 
V zmysle súťažných podkladov. 
 
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
Do 30-tich kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Súťaž bude vyhodnotená bez účasti 
navrhovateľov.  
 
Lehota viazanosti návrhov: 
Začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy s úspešným 
navrhovateľom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu navrhovateľa alebo doručením oznámenia 
o zrušení súťaže navrhovateľom alebo v zmysle súťažných podkladov.  
 
 

 


