
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

obchodné podmienky 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú pravidlá a proces obchodných verejných súťaží (ďalej len 
„súťaž“) vyhlasovateľa. 

1.2 Obstarávaným predmetom v rámci súťaže môže byť akékoľvek plnenie (dodávka tovarov, 
poskytnutie služieb alebo vykonanie prác ai.). Predmet je bližšie špecifikovaný v oznámení 
o vyhlásení súťaže. 

 
 

II. 
Definícia pojmov 

a) vyhlasovateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
Slovenská republika, IČO: 36442151, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 

b) oznámenie o vyhlásení súťaže: oznámenie vyhlasovateľa o vyhlásení verejnej obchodnej 
súťaže, konkretizujúce predmet a podmienky súťaže, zverejnené v súlade s týmito obchodnými 
podmienkami 

c) navrhovatelia: uchádzači o uzavretie zmluvy na dodanie plnenia, ktoré je predmetom súťaže 
d) obchodné podmienky: tento dokument, ktorý v spojitosti s oznámením o vyhlásení súťaže 

predstavuje podmienky súťaže 
e) súťažné podklady: súťažné podklady 
f) návrh: ponuka uchádzača v súťaži 
g) lehota viazanosti návrhov: lehota , ktorá 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 

h) zmluva: zmluva alebo objednávka vystavená vyhlasovateľom, doručená víťaznému 
navrhovateľovi, ktorú bude akceptovať 

i) Obchodný zákonník: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 
 

III. 
Proces 

Prihlasovacie kolo 

3.1 Súťaž sa vyhlasuje zverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže na web stránke vyhlasovateľa – 
www.sse-d.sk. 

3.2 Každá súťaž sa spravuje oznámením o vyhlásení, súťažnými podkladmi a týmito obchodnými 
podmienkami. 

3.3 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. Dorozumievacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. 

3.4 Navrhovatelia majú možnosť prihlásiť sa do súťaže v lehote na prihlásenie uvedenej v oznámení 
o vyhlásení súťaže a v zmysle podmienok tam uvedených. 

3.5 Prihlásiť do súťaže vyhlasovateľa sa môžu len subjekty, ktoré: 
a) sú podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, riadne zapísanými v príslušnej 

evidencii (obchodný register, živnostenský register), 
b) v rámci svojho predmetu podnikania sú oprávnení dodať plnenie, ktoré je v rámci súťaže 

obstarávané, 
c) nemajú nedoplatky na daniach, platbách do Sociálnej poisťovne alebo platbách do 

zdravotných poisťovní, 
d) 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, 



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

f) majú relevantné referencie vo vzťahu k obstarávanému plneniu (relevantné rozumej také, 
ktoré sú porovnateľné s ohľadom na rozsah, množstvo, kvalitu obstarávaného plnenia, ako 
aj subjekt vyhlasovateľa), 

g) nedopustil sa závažného porušenia záväzkov a odborných povinností voči vyhlasovateľovi, 
ktoré tento vie preukázať. 

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 zahraničných subjektov preukazuje 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 sídlo spoločnosti. 

3.6 Navrhovateľ môže dokumenty v bode 3.5 nahradiť čestným prehlásením, pokiaľ je mu to 
v oznámení o vyhlásení súťaže umožnené. V prípade úspešnosti svojho návrhu, je 
zamestnanec vyhlasovateľa oprávnený požadovať preukázanie splnenia podmienok v bode 3.5 
potvrdením príslušných úradov, ktoré takéto potvrdenia vydávajú. 

3.7 Zamestnanec vyhlasovateľa je oprávnený preveriť splnenie vyššie uvedených podmienok 
a subjekty, ktoré ich nespĺňajú zo súťaže vyradiť. O tejto skutočnosti vyhlasovateľ vyrozumie 
dotknutý subjekt vhodným spôsobom.  

3.8 Zamestnanec vyhlasovateľa je oprávnený v prípade nepredloženia všetkých dokladov zo strany 
uchádzača, resp. ak predložené doklady nebudú obsahovať všetky náležitosti alebo sa budú 
odchyľovať od podmienok stanovených v súťažných podkladoch, alebo ak predložené doklady 
budú nečitateľné alebo neúplné, vyzvať navrhovateľa na doplnenie týchto dokladov, prípadne 
ich zmenu alebo opravu. Za účelom vylúčenia pochybnosti sa má za to, že postup podľa tohto 
bodu je právom, nie povinnosťou zamestnanca vyhlasovateľa. 

3.9 Subjektom, ktorí splnili podmienky prihlasovacieho kola, zašle vyhlasovateľ súťažné podklady. 

Úvodné kolo / Zadávacie kolo 

3.10 Subjekty, ktoré úspešne prešli prihlasovacím kolom a boli im zaslané súťažné podklady 
predložia v lehote na predkladanie návrhov do súťaže svoj návrh. Návrh bude obsahovať 
vstupnú cenovú ponuku, všetky požadované a príslušné dokumenty a vzorky (ak sa požadujú). 
Predložené návrhy nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. Uvedené kolo 
môže byť rozdelené na technickú časť a cenovú.  

3.11 Zamestnanec vyhlasovateľa je oprávnený preveriť splnenie vyššie uvedených podmienok 
a subjekty, ktoré ich nespĺňajú zo súťaže vyradiť. O tejto skutočnosti vyhlasovateľ vyrozumie 
dotknutý subjekt vhodným spôsobom. 

3.12 Zamestnanec vyhlasovateľa je oprávnený v prípade nepredloženia všetkých dokladov zo strany 
uchádzača, resp. ak predložené doklady nebudú obsahovať všetky náležitosti alebo sa budú 
odchyľovať od podmienok stanovených v súťažných podkladoch, alebo ak predložené doklady 
budú nečitateľné alebo neúplné, vyzvať navrhovateľa na doplnenie týchto dokladov, prípadne 
ich zmenu alebo opravu. Za účelom vylúčenia pochybnosti sa má za to, že postup podľa bodu 
3.12 je právom, nie povinnosťou zamestnanca vyhlasovateľa. 

3.13 Vyhlasovateľ je oprávnený: 
a) vyhodnotiť návrhy a vybrať víťazného navrhovateľa - v súlade s kritériami stanovenými 

v súťažných podkladoch alebo 
b) vyhlásiť ďalšie kolo. 

Ďalšie kolo 

3.14 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). 

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

 



Vyhodnotenie 

3.16 Po ukončení súťažných kôl pristúpi vyhlasovateľ k vyhodnoteniu návrhov. 
3.17 Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy komisiou, v súlade s podmienkami a kritériami uvedenými 

v oznámení o vyhlásení súťaže, týchto obchodných podmienkach a súťažných podkladoch. 
3.18 Vyhlasovateľ písomne bez zbytočného odkladu oznámi výsledok súťaže navrhovateľom, ktorí 

neboli vyradení v procese výberu v zmysle tohto článku obchodných podmienok. 
3.19 V prípade nesúhlasu víťazného navrhovateľa s  uzavretím zmluvy je vyhlasovateľ oprávnený 

pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s ďalším navrhovateľom v poradí ako vyplýva z oznámenia 
o výsledku súťaže. 

3.20 Ak vyhlasovateľ zistí až po vyhodnotí návrhov, že úspešný navrhovateľ nespĺňa podmienky 
účasti v súťaži, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s takýmto navrhovateľom zmluvu. 
V takom prípade je vyhlasovateľ oprávnený pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s ďalším 
navrhovateľom v poradí, ako vyplýva z oznámenia o výsledku súťaže. 

 
 

IV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.1 Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zrušiť (dôvod zrušenia sa navrhovateľom neoznamuje), pričom 
takéto zrušenie uverejní rovnakým spôsobom ako bolo uverejnené oznámenie o vyhlásení 
súťaže. 

4.2 Vyhlasovateľ nie je pri výbere dodávateľa spomedzi navrhovateľov viazaný výsledkom procesu 
(súťaže) podľa čl. III vyššie; je oprávnený vybrať si najvhodnejší z predložených návrhov (§ 286 
ods. 1 Obchodného zákonníka). Tzn. napr. s ohľadom na dojednávanie po ukončení súťaže - 
kontraktačný proces - s vybratým navrhovateľom môže dospieť k záveru, že s ním nemá záujem 
uzavrieť zmluvu a môže sa rozhodnúť že zmluvu uzavrie s niektorým iným navrhovateľom. 

4.3 Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť akékoľvek podmienky súťaže, 
a to bez udania dôvodu. Táto zmena sa oznamuje navrhovateľom účastným v súťaži a zároveň 
sa uverejní rovnakým spôsobom ako uverejnené oznámenie o vyhlásení súťaže.   

4.4 Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v procese výberu odmietnuť všetky predložené návrhy. 
4.5 Vyhlasovateľ je oprávnený v prípade odstúpenia navrhovateľa od predloženého návrhu v lehote 

viazanosti návrhov udeliť mu sankciu až do výšky 5% z jeho cenového návrhu. 
4.6 Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať navrhovateľa na vykonanie opravy, príp. doplnenie 

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

automaticky nárok, nárok na dodanie vzniká až uzavretím zmluvy s vyhlasovateľom. 
4.8 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, resp. Všeobecné obchodné podmienky Nákup tovaru, podľa povahy predmetu súťaže, 
ktoré sú zverejnené na oficiálnej internetovej stránke Vyhlasovateľa. 

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

4.10 Navrhovatelia nemajú právo na preplatenie nákladov súvisiacich s ich účasťou v súťaži. 
4.11 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.  

4.12 Obchodné podmienky obchodnej verejnej súťaže sú platné a účinné od 1.6.2016. 
4.13 Navrhovateľ vyhlasuje, že sa s obsahom týchto Obchodných podmienok oboznámil, s ich 

obsahom súhlasí a na znak súhlasu pripája svoj podpis. 
 
Dňa ............... 
 
 
 
 

.............................  
navrhovateľ 

 
 

 


