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Číslo obchodnej verejnej súťaže ID 4811 
 
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  
Číslo účtu:   2143550551/0200 
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:  Ing. Jana Kožová, nákupca  

sekcia Nákup a skladové hospodárstvo 
tel. č.:  +421 41 519 2938,  
mobil:  +421 918 606 136 
e-mail:  jana.kozova@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: 
 
Zneškodňovanie zaolejovaných a nezaolejovaných vôd z objektov elektrických staníc, čistenie 
lapolov a nádrží, odvoz obsahu žúmp 

Bližší popis zákazky:  
 
Služba zahŕňa vyčerpanie a odvoz zaolejovaných a nezaolejovaných vôd z objektov elektrických staníc, 
čistenie lapolov a nádrží, odvoz obsahu žúmp; vystavenie prepravných dokladov a protokolov o zneškodnení 
(sprievodný list nebezpečného odpadu) vrátane dopravy.  
 
Druhy odpadov: 
16 10 01 Vodné kvapalné odpady (s obsahom NEL) – kategória N                             
16 10 02 Vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 – kategória O                                      
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody– kategória N                             
13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody– kategória N                                              
20 03 04 Kal zo septikov– kategória O                             

 
Dodávateľ zodpovedá za prepravu a odoslanie odpadu z miesta vzniku. 
Službu požadujeme zabezpečiť do 5 dní od výzvy. 
Predpokladaná doba trvania zmluvy: 2 roky + 1 rok opcia  
 
Podmienky súťaže: 
Lehota na prihlásenie sa do súťaže: písomne e-mailom, u kontaktnej osoby vyhlasovateľa, do termínu 
20.10.2017 do 14.00 hod. Žiadosť o prihlásenie, spoločne s ostatnými požadovanými dokumentmi je 
potrebné doručiť elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Do predmetu    e-mailu je potrebné 
uviesť: „Prihláška do OVS ID 4811“. Žiadosti doručené po tomto termíne vyhlasovateľ nebude akceptovať. 
Žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa. 
 
Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení, obchodných podmienkach a  súťažných podkladoch. 
Súťažné podklady budú odoslané navrhovateľovi elektronicky, po ukončení termínu na prihlásenie sa do 
súťaže a splnení obchodných podmienok podľa bodu 3.5 a splnení podmienok uvedených v tomto oznámení 
(pozri nižšie definované Požadované dokumenty). 
 

http://www.sse-d.sk/
mailto:jana.kozova@sse-d.sk
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Požadované dokumenty: 
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. Čestné prehlásenie podľa bodu 3.6 Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže podpísané 
štatutárnym orgánom 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. 

3. Doklad o oprávnení podnikať. Postačuje fotokópia podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa 
v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. 

4. Referencie – uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce 3 kalendárne roky, poskytoval služby 
rovnakého charakteru ako je predmet zákazky.  

Referencie musia obsahovať: 

a) názov/obchodné meno, sídlo odberateľa a IČO; 
 b) predmet zmluvy; 

c) miesto plnenia zmluvy; 
e) čas plnenia zmluvy – doba realizácie služby (od-do, mesiac, rok); 
f) celková zmluvná cena v EUR bez DPH; 
g) vyhlásenie odberateľa o úspešnom vykonávaní predmetu plnenia; 
h) meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje 

 Referencie musia byť podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa 
alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej 
súťaže. 

5. Oprávnenie pre nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch: súhlas 
orgánu štátnej správy podľa § 7 zákona (postačuje fotokópia). 

6. Súhlas na prevádzkovanie na prevádzkovanie zariadenia na zneškodnenie/zhodnotenie odpadov; 
prípadne zmluvy   s oprávnenými organizáciami na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadov, 
autorizáciu (postačuje fotokópia). 

 
Súťažné podklady budú zaslané navrhovateľom, ktorý splnili podmienky prihlasovacieho kola a predložili 
všetky požadované dokumenty. 
 
Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného dodávateľa a súťaž zrušiť aj bez udania dôvodu, 

pričom takéto zrušenie uverejní rovnakým spôsobom ako bolo uverejnené oznámenie o vyhlásení 

súťaže 

2. Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť akékoľvek podmienky súťaže, a to bez 

udania dôvodu. Táto zmena sa oznamuje navrhovateľom účastným v súťaži.  

3. Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v procese výberu odmietnuť všetky predložené návrhy.  

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť rokovacie konanie v niekoľkých po sebe nasledujúcich 
etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, a to na základe kritérií na vyhodnotenie 
ponúk. 

5. 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).  

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

7. Navrhovatelia nemajú právo na preplatenie nákladov súvisiacich s ich účasťou v súťaži.  
 
 

https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/dodavatelia_prac_sluzieb_a_materialu/Obchodné%20podmienky%20obchodnej%20verejnej%20súťaže%20platné%20od%201.5.2017.pdf
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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.  

 

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: sú uvedené v obchodných podmienkach. 

 

Príloha:  

 Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na  zariadeniach, 

v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s. 
 


