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Číslo obchodnej verejnej súťaže ID 5015 
 
Vyhlasovateľ súťaže: 
Stredoslovenská distribučná, 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.ssd.sk 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Miroslav Stasinka, nákupca - špecialista 

sekcia Nákup a skladové hospodárstvo 
tel. č.: +421 41 519 2929 
mobil: +421 918 436 344 
e-mail:  miroslav.stasinka@ssd.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: 
 
Dočasné dopravné značenie (DDZ) 
 
Bližší popis zákazky:  
Predmetom výberového konania je "Dočasné dopravné značenie" pre oblasti pôsobnosti spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD). 
 
Oblasti SSE-D: 

 

 
Každá oblasť bude hodnotená samostatne. Uchádzač sa môže zapojiť do súťaže o jednu oblasť alebo aj 
o všetky.  
 
Položky v súťaži sú rozdelené na 2 časti: 

1. časť – Projektová dokumentácia - Položka obsahuje vypracovanie PD, jej odsúhlasenie, 
schválenie u príslušných cestných orgánov -> potvrdená autorizovanou pečiatkou + schválené na 
polícii (obhliadka riešeného územia, zmapovanie a zakreslenie existujúceho stavu; návrh riešenia 
projektu organizácie dopravy; konštruktérske a kresličské práce pomocou kresliacich programov; 
tlač a kompletačné práce; prerokovanie a definitívne odsúhlasovacie, schvaľovacie a určovacie 
konanie POD; dopravné náklady). 

2. časť – Realizácia a prenájom značiek 
a. Položka realizácia obsahuje-> dovoz, montáž, demontáž, odvoz, inžiniersku činnosť pri 

montáži a osadení, demontáži a uvedení do pôvodného stavu. Cena bude stanovená pre 1 
kus značky.  

b. Položka prenájom značiek - základná cena za prenájom 1 značky pre realizáciu na 1 deň. 
 

oblasť okresy 

OC ZA ZA, PB, IL, PU, BY, KNM, CA, 

OC MT MT, TR, PD, ZH, ZC, BS,  

OC LM LM, RK, DK, NO, TS,  

OC BB BB, BR, ZV, DT, KA,  

OC LC LC, VK, RS, RA, PT,  

http://www.ssd.sk/
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Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť samostatne, ale aj na obidve časti spoločne. Vyhlasovateľ 
si vyhradzuje právo vyhodnotiť časti samostatne, ale aj spoločne. 
 
Na základe výsledku tohto výberového konania bude uzatvorená rámcová zmluva s jedným alebo viacerými 
uchádzačmi pre každú oblasť samostatne. 
 
Predpokladaná doba trvania zmluvy: 36 mesiacov.  
 
Podmienky súťaže: 
Lehota na prihlásenie sa do súťaže: písomne e-mailom, u kontaktnej osoby vyhlasovateľa, do termínu 
04.05.2018 do 12.00 hod. Žiadosť o prihlásenie je potrebné doručiť elektronicky, rozhodujúci je termín 
doručenia žiadosti. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „Prihláška do OVS ID 5015“.  Žiadosti doručené 
po tomto termíne vyhlasovateľ nemusí 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. Po zaevidovaní prihlášky dostanú uchádzači výzvu prostredníctvom portálu proebiz.com, v ktorej 
budú uvedené ďalšie podmienky a priebeh súťaže. Požadované dokumenty je potrebné doručiť elektronicky 
cez portál proebiz.com spolu s cenovými návrhmi v rámci zapečatených ponúk.  
 
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. Čestné prehlásenie, že navrhovateľ sa zaväzuje v prípade odstúpenia od predloženého návrhu v 
lehote viazanosti návrhov  uhradiť vyhlasovateľovi vyčíslenú sankciu vo výške 5 % z  cenového 
návrhu. 

4. Obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže podpísané štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa. 

5. Doklad o oprávnení podnikať – výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri 
mesiace – kópia. 

6. Zoznam referencií na zákazky rovnakého prípadne podobného charakteru ako je predmet 
Obchodnej verejnej súťaže realizovaných od r. 2016 na území EÚ v štruktúre 

Popis 
zákazky 

Termín 
realizácie 

Objem 
zákazky 

Objednávateľ Kontaktná osoba u objednávateľa,  
tel. č. na overenie referencií 

     

 
7. Osvedčenie Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (autorizovaná okrúhla pečiatka) 

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

- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa a súťaž zrušiť v zmysle 
Obchodných podmienok Obchodnej verejnej súťaže. 

- Vyhlasovateľ informuje navrhovateľov, že pred uzatvorením zmluvy bude preverovať skutočnosť, či 
je víťazný navrhovateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak zmluva bude 
napĺňať pojmové vymedzenie zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v bode 4.9  
Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/dodavatelia_prac_sluzieb_a_materialu/Obchodne_podmienky_OVS%20k%201.3.2018.pdf
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- Vyhlasovateľ je oprávnený vykonať ďalšie kolo (môže pozostávať z viacerých medzikôl), a to formou: 
elektronickej aukcie, rokovaním s navrhovateľmi, zasielaním návrhov vyhlasovateľovi.  

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

 
  
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. 
 
 


