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Číslo obchodnej verejnej súťaže ID 5035 
 
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. Michal Kazáni, nákupca  

sekcia Nákup a skladové hospodárstvo 
tel. č.:  +421 41 519 2544, 
mobil:  +421 918 605 943 
e-mail:  michal.kazani@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: 
 
Súbor stavebných objektov pre TR 110/22kV Krásno nad Kysucou 
 
Bližší popis zákazky:  
Výber dodávateľa na zabezpečenie stavebnej časti na výstavbu TR 110/22 kV Krásno nad Kysucou, ktorá 
zahŕňa výstavbu nasledujúcich stavebných objektov: 
 
SO 31 - Rozvodňa 110 kV 
SO 32 - Stanovište transformátorov 
SO 34 - Budova spoločných prevádzok 
SO 37 - Vonkajšie osvetlenie 
SO 38 - Osvetlenie R110 kV 
SO 40 - Vonkajšie komunikácie 
SO 41 - Vnútorné komunikácie 
SO 42 - Káblové kanály 
SO 45 - Hrubá úprava terénu 
SO 46 - Konečná úprava terénu 
SO 47 - Vonkajšie oplotenie  
SO 50 – Uzemnenie 
SO 51 – Bleskozvod 
SO 63 - Dažďová kanalizácia 
SO 64 - Splašková kanalizácia 
SO 66 – Žumpa 
SO 71 – Vodovodná prípojka 
 
Termín ukončenia prác: do 31.5.2019 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo z každej faktúry zadržať časť platby, tzv. zádržné, a to vo výške 10% z 
fakturovanej sumy bez DPH. 50% zádržného bude vyplatených po odstránení vád zistených pri kolaudácií, 
50% po uplynutí obdobia 5 rokov od odovzdania stavby. 
 

http://www.ssd.sk/
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Podmienky súťaže: 
Lehota na prihlásenie sa do súťaže:  
prostredníctvom aukčného portálu proebiz.com, do termínu 18.05.2018 12:00 hod. Na účasť v 
elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť žiadosť, ktorú si môžete zobraziť na stránke 
https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/ostatne-sutaze?page_id=4342. Prihlášku do OVS, 
spoločne s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné vložiť do aukčnej siene. Prihláška do OVS 
musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa. 
 
Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení, obchodných podmienkach a  súťažných podkladoch. 
Súťažné podklady nájdete na adrese: https://uloz.to/!55arGeLVI8FL/sutazne-podklady-zip 
Heslo k súboru: Krasno5035. 
Po zaevidovaní  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. 
 
Požadované dokumenty: 
1. Prihláška do OVS s uvedením identifikačných, kontaktných údajov navrhovateľa. 
 Prihláška do OVS 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. Platné osvedčenie v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.Z., samostatný elektrotechnik podľa § 23, pri činnosti 
vykonanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu, prípadne ekvivalentný doklad. 
Postačuje fotokópia podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa 
alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej 
súťaže. 

5. Platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na 
pozemné stavby. Postačuje fotokópia podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo 
veci vyhlásenej súťaže. 

6. 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. 

7. Doklad o poistení na sumu min. 500.000 EUR za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti. 
Postačuje fotokópia zmluvy podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci 
vyhlásenej súťaže. 

8. Referencie – záujemca musí preukázať, že za predchádzajúce 3 kalendárne roky, realizoval stavebné 
práce, pričom celkový objem poskytnutých prác bol vo výške minimálne  
1 400 000 EUR bez DPH za uvedené obdobie, pričom aspoň 1 referencia musí byť v celkovej hodnote 
minimálne 400 000 EUR bez DPH za uvedené obdobie.  

 Referencie musia obsahovať: 
 a) názov/obchodné meno, sídlo odberateľa a IČO; 
 b) predmet zmluvy resp. presný názov stavby; 
 c) miesto plnenia zmluvy; 
 d) čas plnenia zmluvy – doba realizácie stavby (od - do, mesiac, rok); 
 e) celková zmluvná cena v EUR bez DPH; 
 f) vyhlásenie odberateľa o úspešnom vykonávaní predmetu plnenia; 
 g) meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje 

https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/ostatne-sutaze?page_id=4342
https://uloz.to/!55arGeLVI8FL/sutazne-podklady-zip
https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/dodavatelia_prac_sluzieb_a_materialu/Obchodne_podmienky_OVS%20k%201.3.2018.pdf


 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, tel.: +421 41 519 1111, fax: +421 41 519 2575 

IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453, IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX 

Stredoslovenská distribučná, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L  

www.ssd.sk 

3 

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. 

 Záujemca môže preukázať referencie prostredníctvom tretej strany, s ktorým bude predmetnú stavbu 
realizovať, pričom referencie podľa bodu 8 musia byť predložené treťou stranou. 

9. Zoznam subdodávateľov v prípade, že stavbu nebude uchádzač realizovať vlastnými kapacitami. 
Štruktúra zoznamu: názov/obchodné meno, sídlo, IČO a súpis prác, ktoré bude subdodávateľ 
realizovať.  Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci 
vyhlásenej súťaže. 

10. Certifikáty: 
o ISO 9001 Systém manažérstva kvality 
o ISO 18001 Systém bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku 

 
Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
1. Povinná osobná obhliadka miesta stavebných prác. V prípade neúčasti na obhliadke bude uchádzač zo 

súťaže vyradený. 
2. ZÁBEZPEKA ALEBO BANKOVÁ ZÁRUKA: 

Vyhlasovateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 30 000,- EUR. Spôsob zloženia zábezpeky: zložením 
finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa, alebo poskytnutím bankovej záruky. 
Zábezpeka bude vyhlasovateľom akceptovaná iba v prípade, ak bude spĺňať podmienky jej zloženia 
uvedené v bode 2.1. tohto článku. 
Vyhlasovateľ si v prípade pochybností vyhradzuje právo overiť pravosť predložených dokladov 
preukazujúcich zloženie zábezpeky ako aj pravdivosť údajov v nich uvedených. Ak sa preukáže 
nepravosť týchto dokladov alebo nepravdivosť údajov v nich uvedených, zábezpeka nebude 
vyhlasovateľom akceptovaná. 
Návrh, ktorého zábezpeka nebude vyhlasovateľom akceptovaná, bude vylúčený z OVS.  

2.1. Podmienky zloženia zábezpeky: 
2.1.1. Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov musí byť zložená v požadovanej výške na 

bankový účet vyhlasovateľa vedený vo VÚB, a.s. Bratislava, číslo IBAN: SK44 0200 0000 0021 
4355 0551, SWIFT: SUBASKBX), najneskôr do uplynutia lehoty na prihlásenie do OVS t.j. do 
18.05.2018, pričom riziko z oneskorenia prevodu finančných prostriedkov na účet 
vyhlasovateľa znáša navrhovateľ. 

2.1.2. Neskôr zložená zábezpeka nebude vyhlasovateľom akceptovaná. Pre uznanie zábezpeky vo 
forme finančných prostriedkov je rozhodujúci dátum pripísania finančných prostriedkov na účet 
vyhlasovateľa. 

2.1.3. Doklad o zložení finančných prostriedkov (bankový príkaz na úhradu alebo výpis z účtu) musí 
byť predložený ako súčasť prihlášky. 

2.1.4. V prípade, ak nebude doklad o zložení finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa 
súčasťou prihlášky a zároveň nebude možné zábezpeku navrhovateľa spoľahlivo a 
jednoznačne identifikovať, bude navrhovateľ vylúčený z OVS. 

2.1.5. Pri zložení finančných prostriedkov musí navrhovateľ v príkaze na úhradu uviesť nasledovné 
identifikačné údaje: 
ako Variabilný symbol: 820185035 
ako Špecifický symbol: IČO navrhovateľa 
ako doplňujúci údaj: obchodný názov navrhovateľa a OVS „Súbor stavebných objektov pre TR 
110/22 kV Krásno nad Kysucou“ 
V prípade, že navrhovateľ v príkaze na úhradu neuvedie požadované identifikačné údaje, 
zábezpeka nebude vyhlasovateľom akceptovaná. 

2.1.6. Návrh navrhovateľa, ktorý v prípade zloženia zábezpeky vo forme finančných prostriedkov na 
účet vyhlasovateľa nezloží zábezpeku v požadovanej výške alebo ktorého finančné prostriedky 
budú na účet vyhlasovateľa pripísané po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, môže byť 
vylúčený z OVS. 

 
2.2. Zloženie bankovej záruky 

2.2.1. Navrhovateľ môže zložiť zábezpeku aj formou bankovej záruky podľa § 313 - § 322 
Obchodného zákonníka, resp. podľa predpisov platných v krajine sídla navrhovateľa. Banková 
záruka musí byť poskytnutá v požadovanej výške. 
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2.2.2. Doba trvania bankovej záruky musí byť najneskôr od 18.05.2018 najmenej do 15.06.2018, 
alebo do uplynutia lehoty viazanosti návrhov. Banková záruka musí umožňovať jej predĺženie z 
dôvodu predĺženia lehoty viazanosti návrhov a okrem iného musí obsahovať aj informáciu o 
tom, akou formou je potrebné oznámiť banke, ktorá záruku za navrhovateľa poskytuje, 
prípadné predĺženie lehoty viazanosti návrhov, aby banková záruka nestratila svoju platnosť. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na oznámenie predĺženia lehoty viazanosti návrhov 
najneskôr do jej uplynutia. 

2.2.3. Zloženie zábezpeky vo forme bankovej záruky navrhovateľ preukazuje predložením originálu 
záručnej listiny. Iný doklad sa neuznáva ako doklad o zložení zábezpeky vo forme bankovej 
záruky. Vrátenie záručnej listiny predloženej v návrhu späť navrhovateľovi, ktorý ju predložil, 
alebo banke, ktorá bankovú záruku za navrhovateľa poskytla, nie je možné, nakoľko záručná 
listina predložená v návrhu tvorí súčasť dokumentácie OVS. 

2.2.4. Originál záručnej listiny predložte do 18.05.2018 12:00 na adresu vyhlasovateľa: 
Ing. Michal Kazáni  
Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Na obálku napíšte "NEOTVÁRAŤ - OVS č. 5035" 

2.2.5. V prípade, ak bude záručná listina vyhotovená v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, 
musí byť súčasne preložená do slovenského alebo českého jazyka. Ak banková záruka 
poskytnutá za navrhovateľa nebude spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky, nebude 
vyhlasovateľom akceptovaná ako zábezpeka. 

2.2.6. Vyhlasovateľ si v prípade pochybností vyhradzuje právo overiť poskytnutie bankovej záruky v 
banke, ktorá záruku poskytuje. V prípade, že na výzvu vyhlasovateľa banka nepotvrdí 
poskytnutie záruky za navrhovateľa v požadovanej výške a lehote trvania, zábezpeka nebude 
vyhlasovateľom akceptovaná. 

 
2.3. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky. 

Ak navrhovateľ zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa ten ju vráti 
aj s úrokmi, ak mu ich táto banka poskytuje. Bankové poplatky súvisiace s vrátením zábezpeky 
znáša v plnej miere navrhovateľ. Zábezpeka bude navrhovateľom uvoľnená na základe výzvy 
navrhovateľa po uzavretí zmluvy. 
Ak navrhovateľ zložil zábezpeku spôsobom bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú 
bola vystavená, ak veriteľ (vyhlasovateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky 
počas doby jej platnosti.  
Vyhlasovateľ vráti navrhovateľovi pred uplynutím lehoty viazanosti návrhov zábezpeku do 20 
kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti navrhovateľa, ak vylúčil jeho návrh pri 
vyhodnocovaní návrhov. 
Ak vyhlasovateľ zruší OVS, vráti zábezpeku navrhovateľovi po písomnom (mailovom) vyžiadaní. 
V prípade predĺženia lehoty viazanosti návrhov, zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť návrhu 
až do uplynutia lehoty viazanosti. 
Zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa, ak navrhovateľ odstúpi od svojho návrhu v lehote 
viazanosti návrhov a taktiež v prípade ak vo svojej ponuke uviedol nepravdivé informácie, ktoré sa 
týkajú najmä čestných vyhlásení, predložených referencií, životopisov a finančných pomerov 
Navrhovateľa. 

 
3. Víťazný navrhovateľ berie na vedomie, že s uzavretím zmluvy akceptuje Obchodné podmienky 

zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSD, a.s.. 
4. Navrhovatelia nemajú právo na preplatenie nákladov súvisiacich s ich účasťou v súťaži. 
 
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.  
 
Lehota, spôsob a miesto podávania návrhu:    
v zmysle súťažných podkladov. 
 
Lehota na oznámenie vybraného návrhu:   

https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/dodavatelia_prac_sluzieb_a_materialu/Obchodné%20podmienky%20zabezpečenia%20výkonu%20prác%20pre%20dodávateľa%20na%20zariadeniach,%20v%20priestoroch%20a%20na%20pracoviskách%20Stredoslovenská%20Distribučná,%20a.%20s._1.3.2018.pdf
https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/dodavatelia_prac_sluzieb_a_materialu/Obchodné%20podmienky%20zabezpečenia%20výkonu%20prác%20pre%20dodávateľa%20na%20zariadeniach,%20v%20priestoroch%20a%20na%20pracoviskách%20Stredoslovenská%20Distribučná,%20a.%20s._1.3.2018.pdf
https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/dodavatelia_prac_sluzieb_a_materialu/Obchodne_podmienky_OVS%20k%201.3.2018.pdf
https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/dodavatelia_prac_sluzieb_a_materialu/Obchodne_podmienky_OVS%20k%201.3.2018.pdf
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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. 
 
 


