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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

______________________________________________________________________ 
 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže:  
 
 

Obchodné meno: SPP – distribúcia, a.s. 

Sídlo: 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B 

IČO: 35 910 739  

 
 
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže: 
  
Meno: Beáta Robotová 
Telefón: 02/2040 2114  
E – mail: beata.robotova@spp-distribúcia.sk 
 
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
  
Predmetom obstarávania je  

- odber, preprava, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie ostatných odpadov (O), 
nebezpečných odpadov (NO) a nebezpečných odpadov znečistených odorantom 
/tetrahydrotiofén alebo Spotleak);  

- predpokladané množstvo, rozsah: 255 ton/3roky – katalógové čísla odpadov sú uvedené 
v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. 

 
Miestom plnenia:  

- celé územie SR, zoznam predpokladaných miest odovzdávania a prevzatia odpadov tvorí 
Prílohu č. 5 súťažných podkladov 

- konkrétne miesto bude uvedené v každej čiastkovej zmluve (objednávke); 
   

Termín plnenia:  
- objednávky služieb bude oprávnený zamestnanec vystavovať podľa potreby;   
- 3 roky 

 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť, zásady obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých 
vyhlasovateľ trvá a ktoré majú byť zapracované do návrhu na uzavretie zmluvy, ako aj ďalšie 
obchodné podmienky: 
 
Výsledkom Súťaže bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy podľa Obchodného zákonníka 
s navrhovateľom, ktorý predloží počas Súťaže najvhodnejší návrh na jej uzatvorenie (ďalej len 
„Zmluva“), prípadne aj ďalšej záložnej Rámcovej zmluvy s navrhovateľom, ktorý sa v hodnotení 
návrhov umiestni ako druhý v poradí (záložný dodávateľ).  
Zmluva nie je zmluvou podľa ZVO. 
 

Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie 
sú uvedené v súťažných podkladoch.  
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5. Podmienky účasti v súťaži: 
 
Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť nasledovné 
doklady:  

Podmienkou účasti navrhovateľa v Súťaži je predloženie nasledujúcich dokladov preukazujúcich 
osobné postavenie navrhovateľa a jeho spôsobilosť plniť predmet Súťaže: 

a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na realizáciu predmetu Súťaže alebo iný doklad 
o oprávnení podnikať (kópia);  

b) Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že: 
i) výslovne súhlasí s Podmienkami súťaže, vrátane neodvolateľnosti Návrhu v lehote 

viazanosti Návrhu; 
ii) v predchádzajúcich 3 rokoch sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností 

a vo vzťahu k vyhlasovateľovi aj zmluvných povinností, vrátane povinností vyplývajúcich 
z postupov predchádzajúcich uzatvoreniu zmluvy, osobitne povinností vyplývajúcich 
z účasti v obchodnej verejnej súťaži; 

iii) má alebo nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú 
vymáhané v exekučnom konaní;  

iv) je alebo nie je voči nemu vymáhaná peňažná pohľadávka v exekučnom konaní; 
v) je alebo nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, je 

alebo nie je v konkurze alebo likvidácii, bol alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii v platnom znení, príp. je alebo nie je v obdobnom konaní podľa 
zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla; 

vi) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa právnych 
predpisov platných v krajine jeho sídla; 

vii) nemá voči vyhlasovateľovi peňažné záväzky po lehote splatnosti; 
viii) riadne a včas podáva daňové priznania a platí DPH a že nie je v zozname osôb, u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným 
riaditeľstvom SR. 
 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe čestných prehlásení v zmysle písm. 
iii), iv), v) vyššie, či navrhovateľ spĺňa Podmienky súťaže, resp. či bude jeho Návrh zaradený 
do vyhodnocovania, príp. či bude jeho Návrh vylúčený. 
 

Čestné vyhlásenie musí byť predložené ako originál opatrený odtlačkom pečiatky, menom 
podpisujúcej osoby a podpisom. Navrhovateľ môže predložiť všetky čestné prehlásenia súhrnne na 
jednom dokumente. (Vzor Čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov).  

 
c) kópiu osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo predloženie čestného 

vyhlásenia (originál s odtlačkom pečiatky, menom a podpisom navrhovateľa) o tom, že 
navrhovateľ nie je platiteľom DPH. 

 
Vyhlasovateľ bude vyššie uvedené doklady v zmysle písm. a), b) c) požadovať od víťaza pred 
vyhlásením výsledku súťaže.    

Preukázanie finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti 

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti požaduje vyhlasovateľ od 
navrhovateľa predloženie nasledujúcich dokladov: 
d) Zoznam minimálne 5 zmlúv (referencií) z hľadiska najvýznamnejších odberateľov za posledných 5 

rokov na zabezpečenie služieb, ktorých predmetom bol odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie 
odpadov v obdobnom rozsahu špecifikácie predmetu obstarávania: (Príloha č. 4 súťažných 
podkladov).  
Každá z predložených referencií musí obsahovať:  
-  obchodné meno, sídlo a zameranie odberateľa; 
-  lehoty poskytnutia služby; 
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-  dĺžka zmluvného vzťahu; 
-  výška finančného plnenia každej zmluvy za rok; 
-   kontaktnú osobu (meno, tel. číslo, e-mail) odberateľa; 

 
e) Kópiu súhlasu vydaného príslušným orgánom štátnej správy na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi (ďalej len „NO“) vrátane ich  prepravy,  podľa § 7, odst.1 písm. g) zákona o odpadoch.  
Na preukázanie splnenia tejto podmienky môže navrhovateľ predložiť aj súhlas udelený inému 
subjektu (subdodávateľovi), pričom zároveň predloží zmluvu s týmto subjektom (subdodávateľom), 
predmetom ktorej je záväzok subdodávateľa vykonávať pre navrhovateľa prepravu predmetných 
odpadov, resp. čestné vyhlásenie subdodávateľa, že bude pre navrhovateľa vykonávať prepravu 
predmetných N0. Súhlas musí byť platný pre celé územie SR; 

f) Kópiu súhlasu vydaného príslušným orgánom štátnej správy na prevádzkovanie  zariadenia na 
zneškodňovanie tých druhov odpadov, ktoré navrhovateľ bude zneškodňovať v zmysle § 7 ods. 1 
písm. a), resp. podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, alebo kópiu súhlasu vydaného 
príslušným orgánom štátnej správy na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie, odpadov; 

g) Kópiu súhlasu vydaného príslušným orgánom štátnej správy na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie tých druhov odpadov, ktoré bude navrhovateľ zhodnocovať v zmysle § 7 ods. 1 
písm. c) zákona o odpadoch; 

Na preukázanie splnenia podmienok, uvedených v bode f) a g) môže navrhovateľ predložiť aj 
súhlas udelený inému subjektu (subdodávateľovi), pričom zároveň predloží zmluvu s týmto 
subjektom (subdodávateľom), predmetom ktorej je záväzok subdodávateľa vykonávať pre 
navrhovateľa zhodnocovanie alebo zneškodňovanie predmetných odpadov. V prípade, ak 
navrhovateľ má vydané integrované povolenie na prevádzku zariadenia na 
zhodnocovanie/zneškodňovanie, takéto povolenie nahrádza súhlas na prevádzkovanie zariadenia 
na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie NO. 
 
V prípade, ak navrhovateľ zabezpečuje zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov 
subdodávateľom, navrhovateľ musí predložiť kópiu súhlasu vydaného príslušným orgánom štátnej 
správy podľa § 15 zákona o odpadoch na tie odpady, pre ktoré zhodnocovanie, resp. 
zneškodňovanie zabezpečuje subdodávateľ;  
 

h) Čestné vyhlásenie, že na prepravu budú použité len tie vozidlá, ktoré vyhovujú  ustanoveniam 
všeobecne príslušných záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí (ADR). 
Doklad musí byť originál opatrený pečiatkou, menom a podpisom navrhovateľa. 

i) Kópiu dokladu vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva o udelení 
autorizácie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie odpadových olejov podľa § 8 ods. 3, písm. a) na kat. č. 16 06 01, 16 06 02, 16 06 
05, a písm. b) na kat. č. 13 02 08 zákona o odpadoch. 

Na preukázanie splnenia podmienky môže navrhovateľ použiť rozhodnutie o udelení autorizácie 
inému subjektu (subdodávateľovi), pričom zároveň predloží zmluvu s týmto subjektom 
(subdodávateľom) predmetom ktorej je záväzok subdodávateľa vykonávať pre navrhovateľa odber 
predmetných odpadov.  

V prílohe č. 6 súťažných podkladov Technická špecifikácia – dokladová časť vyplniť k zoznamu 
odpadov, kód označujúci spôsob konečného spracovania odpadu (R/D) a názvom obchodného mena 
a IČO konečného spracovateľa. V predložených kópiách dokladov prosíme zvýrazniť tie katalógové 
čísla odpadov, ktoré sú predmetom obstarávania. 
 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom 
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností. 

 
6. Spôsob a miesto podávania návrhov: 
 
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný 
predložiť návrh v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné 
obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa, 
kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „Odpady SPP-D“ a nápis „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“. 
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.  
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Návrhy je potrebné predložiť na adrese sídla vyhlasovateľa a zároveň aj v elektronickej podobe podľa 
podmienok uvedených v súťažných podkladoch. 
 
7. Lehota podávania návrhov: 
 
21. apríla 2016 do 12.00 h  
 
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
 
1.12.2016  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 
 
9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov: 
 
Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, t.j. 
1.12.2016 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo 
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava). 
 
10. Zábezpeka 
 
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.  
 
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: 
 
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti vrátane 
podmienok účasti uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa 
kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v súťažných podkladoch sa umiestni na prvom mieste 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto 
vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy, prípadne na účasť 
v elektronickej aukcii. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe 
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného návrhu po 
každej etape rokovaní.  

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené 
podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu 
s viacerými navrhovateľmi. 

 
12. Záväzok na úhradu nákladov 
 
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia 
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 
 
13. Ďalšie informácie: 
 
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej 
elektronicky na adresu: beata.robotova@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr 
do 19.4.2016 do 13.00 h. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky.  
Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá 
bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).  
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote 
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. 
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Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené 
podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. 

 

 


