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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
______________________________________________________________________ 

 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže:  

 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: Mgr. Ing. Jana Kráľová 
Telefón: 02/6262 5174 
E – mail: jana.kralova@spp-distribucia.sk 
 
Meno: Ing. Lucia Jerzová 
Telefón: 02/6262 5503 
E – mail: lucia.jerzova@spp-distribucia.sk 
 
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
  
Aranžovanie a umiestnenie emisie dlhopisov vyhlasovateľa na európskom kapitálovom trhu.  

 

Predmetom OVS  je uzatvorenie mandátnej zmluvy, na základe ktorej poskytne navrhovateľ na 

žiadosť vyhlasovateľa služby aranžéra a umiestnenie emisie dlhopisov vyhlasovateľa bez pevného 

záväzku upísania(ďalej len „Služby“). Rozsah poskytovaných Služieb musí zodpovedať rozsahu 

obvykle poskytovaných služieb pri obdobných emisiách na európskych kapitálových trhoch formou 

neverejnej ponuky ( návrh podľa pravidiel Regulation S amerického zákona o cenných papieroch z 

roku 1933 ) , a minimálne musí zahŕňať: 

- Asistenciu pri príprave potrebnej dokumentácie ( prospekt , zmluvná dokumentácia ) ; 
- Asistenciu pri príprave medzinárodného marketingu dlhopisov ( príprava prezentácie , organizácia a 
časovanie roadshow ) ; 
- Návrh dlhopisov vhodnému spektru investorov ; 
- Po konzultáciách s emitentom umiestnenie dlhopisov za aktuálne prevládajúce podmienky na 
kapitálovom trhu ; 
- Odkúpenie umiestnených dlhopisov od emitenta a spätný prepredaj dlhopisov investorom ; 
- Asistenciu pri žiadosti o prijatie dlhopisov na obchodovanie na vhodnom regulovanom trhu. 
 
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 
 
Mandátna zmluva 
 
Navrhovateľ navrhne cenové a ďalšie podmienky, za ktorých poskytne Služby. Zároveň musí návrh 

predložený navrhovateľom  obsahovať obchodné a zmluvné podmienky (obligatórne obsahové 

náležitosti zmluvy), ktoré budú uvedené v súťažných podkladoch. 
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5. Podmienky účasti v súťaži: 
 
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od navrhovateľa predloženie 
nasledujúcich dokladov:  
 
1.licencia na poskytovanie investičnej služby „umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného 
záväzku“ v príslušných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru;  
 
Alebo 
 
2.odkaz na publikovaný zoznam príslušného regulátora, ktorý uvádza navrhovateľa ako držiteľa  
licencie uvedenej vyššie v bode 1. 
 
 
6. Spôsob preukázania splnenia podmienok účasti 
 
Navrhovatelia preukazujú splnenie podmienok účasti v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. 
Navrhovatelia sú povinní doručiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (ďalej len 
„doklady“) v písomnej forme poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu: 
 
SPP-distribúcia, a.s. 
podateľňa 
Jana Kráľová 
Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava 

Alebo na e-mail: jana.kralova@spp-distribucia.sk 
 
V prípade, že navrhovateľ doručí doklady poštou alebo osobne do podateľne, predloží doklady 
v jednom uzavretom obale, ktorý musí obsahovať základné obchodné údaje navrhovateľa (obchodné 
meno a sídlo navrhovateľa), adresu vyhlasovateľa, kontaktnú osobu vyhlasovateľa a heslo súťaže: 
„Aranžér emisie - NEOTVÁRAŤ“. 
 

V prípade, že navrhovateľ doručí doklady elektronickou poštou, uvedie do predmetu emailu heslo 
„Aranžér emisie“, do textu správy uvedie základné obchodné údaje vyhlasovateľa. 
 
Splnenie podmienok účasti je nutné preukázať v lehote: 
 
Do 11.4.2014 do 12:00 hod. 
 
 
7. Spôsob podávania návrhov: 
 
Spôsob podávania návrhov bude upravený v súťažných podkladoch, ktoré budú poskytnuté 
navrhovateľom až po preukázaní splnenia podmienok účasti v lehote a spôsobom uvedeným v bode 
6. 
 
 
8. Lehota podávania návrhov: 
 
Bude uvedená v súťažných podkladoch. 
  
 
9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
 
30.6. 2014 
 

mailto:jana.kralova@spp-distribucia.sk
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 
 
 
10. Zábezpeka 
 
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.  
 
 
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu 
 
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti 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. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe 
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového 
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 navrhovatelia obdržia na základe ich písomnej žiadosti o účasť a po preukázaní 
splnenia podmienok účasti spôsobom predpísaným v tomto vyhlásení. Zároveň bude navrhovateľ 
povinný pred poskytnutím súťažných podkladov predložiť aj podpísanú Dohodu o mlčanlivosti, ktorej 
návrh mu bude zaslaný po preukázaní splnenia podmienok účasti. 
 
 
14. Navrhovaná forma uverejnenia: 
 
www.spp-distribucia.sk 
 
Dátum: 1.4.2014 

 


