Národná diaľničná spoločnosť, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO: 35 919 001, so sídlom Dúbravská
cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“)

Obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom častí vybraných
diaľničných odpočívadiel (ďalej len „súťaž“)

(Súťažné podmienky)

Bratislava 04/2017
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Preambula
Vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž v zmysle uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 504
z 09.11.2016 k návrhu Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi
palivami prijatého v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ
o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Identifikácia vyhlasovateľa
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktné osoby vo
veciach technických :
vo veciach právnych:
za odbor marketingu
a služieb verejnosti:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. podpredseda predstavenstva
35 919 001
2021937775
SK2021937775
UniCreditbank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka
zahraničnej banky
SK30 1111 0000 0066 2485 9013
Ing. Juraj Kovalinka, tel.: 02/58311760,
juraj.kovalinka@ndsas.sk
Mgr. Petra Kotuľová, tel.: 02/58311320,
petra.kotulova@ndsas.sk
Ing. Peter Halaška, tel.: 02/58311580
peter.halaska@ndsas.sk

2. Predmet a účel súťaže
2.1. Predmetom súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy na
nájom častí vybraných diaľničných odpočívadiel. Časťami vybraných diaľničných
odpočívadiel sú na účely tejto súťaže časti dvadsiatich šiestich (26) diaľničných
odpočívadiel, ako súčastí diaľnic v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 639/2004 Z. z.
o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o NDS“), t.j.
časť pravostranného diaľničného odpočívadla (ďalej len „PDO“) Sekule, časť
PDO Lamač, časť PDO Jarovce, časť PDO Zlaté Piesky, časť PDO Zeleneč, časť
PDO Červeník, časť PDO Hrádok, časť PDO Zamarovce, časť PDO Sverepec, časť
PDO Ivachnová, časť PDO Hybe, časť PDO Štrba, časť PDO Malý Šariš, časť PDO
Janovík
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a
časť ľavostranného diaľničného odpočívadla (ďalej len „ĽDO“) Lamač, časť ĽDO
Jarovce, časť ĽDO Zlaté Piesky, časť ĽDO Červeník, časť ĽDO Hrádok, časť ĽDO
Zamarovce, časť ĽDO Považská Bystrica, časť ĽDO Hybe, časť ĽDO Štrba, časť
ĽDO Levoča, časť ĽDO Malý Šariš, časť ĽDO Janovík,
(ďalej spoločne aj ako „časti odpočívadiel“).
2.2. Účelom súťaže a účelom uzatvorenia zmluvy na nájom častí vybraných diaľničných
odpočívadiel v zmysle bodu 2. podbodu 2.1 tohto článku je výber strategického
partnera na výstavbu a prevádzku rýchlonabíjacích stojanov na nabíjanie
motorových vozidiel na elektrický pohon (ďalej len „elektromobily“) elektrickou
energiou (ďalej len „elektrostanice“).
3. Technická špecifikácia odpočívadiel
Situovanie odpočívadiel, špecifikácia predmetu nájmu, technické parametre

Situovanie odpočívadiel
3.1 PDO Sekule sa nachádza na diaľnici D2 cca v km 8 vpravo v smere staničenia
(smer ČR → BA).
PDO Lamač sa nachádza na diaľnici D2 cca v km 58 vpravo v smere staničenia (smer
ČR → BA)
PDO Jarovce sa nachádza na diaľnici D2 cca v km 70 vpravo v smere staničenia (smer
BA → Št. hr. SR/MR).
PDO Zlaté Piesky sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 12 vpravo v smere staničenia
(smer BA → ZA)
PDO Zeleneč sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 48 vpravo v smere staničenia (smer
BA → ZA).
PDO Červeník sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 69 vpravo v smere staničenia
(smer BA → ZA)
PDO Hrádok sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 99 vpravo v smere staničenia (smer
BA → ZA).
PDO Zamarovce sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 130 vpravo v smere staničenia
(smer BA → ZA).
PDO Sverepec sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 161 vpravo v smere staničenia
(smer BA → ZA).
PDO Ivachnová sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 258 vpravo v smere staničenia
(smer BA → ZA).
PDO Hybe sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 290 vpravo v smere staničenia
(smer BA → ZA).
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PDO Štrba sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 308 vpravo v smere staničenia (smer
BA → ZA).
PDO Malý Šariš sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 399 vpravo v smere staničenia
(smer BA → ZA).
PDO Janovík sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 421 vpravo v smere staničenia
(smer BA → ZA).
ĽDO Lamač sa nachádza na diaľnici D2 cca v km 58 vľavo v smere staničenia
(smer BA → ČR)
ĽDO Jarovce sa nachádza na diaľnici D2 cca v km 70 vľavo v smere staničenia
(smer Št. hranica SR/MR→ BA).
ĽDO Zlaté Piesky sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 13,000 vľavo v smere staničenia
(smer ZA → BA).
ĽDO Červeník sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 67 vľavo v smere staničenia (smer
ZA → BA).
ĽDO Hrádok sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 99 vľavo v smere staničenia
(smer ZA → BA).
ĽDO Zamarovce sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 130 vľavo v smere staničenia
(smer ZA → BA).
ĽDO Považská Bystrica sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 168 vľavo v smere
staničenia (smer ZA → BA).
ĽDO Hybe sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 290 vľavo v smere staničenia
(smer ZA → BA).
ĽDO Štrba sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 308 vľavo v smere staničenia
(smer ZA → BA).
ĽDO Levoča sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 352 vľavo v smere staničenia (smer
ZA → BA).
ĽDO Malý Šariš sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 399 vľavo v smere staničenia
(smer ZA → BA).
ĽDO Janovík sa nachádza na diaľnici D1 cca v km 421 vľavo v smere staničenia (smer
ZA → BA).
Rozsah výmery častí odpočívadiel určenej na nájom, resp. špecifikácia predmetu
nájmu
3.2 Rozsah výmery častí odpočívadiel tvoriacich predmet nájmu je 1,00 m² pre

plochu jednej elektrostanice. Súčasťou nájmu nie sú parkovacie plochy, ktoré
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k elektrostaniciam prislúchajú. Celý predmet nájmu tvorí súčet častí dvadsiatich
šiestich odpočívadiel.
Technické parametre odpočívadiel (prívod elektrickej energie)
3.3. Za účelom prevádzkovania elektrostaníc v zmysle súťažných podmienok si

prívod elektrickej energie úspešný účastník súťaže zabezpečí na vlastné
náklady.
4. Požiadavky vyhlasovateľa
Platnosť nájomnej zmluvy a doba nájmu, etapy výstavby, nájomné, zábezpeka, projekt, podmienky
výstavby

Platnosť nájomnej zmluvy a doba nájmu
4.1 Vyhlasovateľ uzavrie s úspešným účastníkom súťaže zmluvu na nájom časti vybraných
odpočívadiel (ďalej len „nájomná zmluva“) s vymedzením vzájomných práv
a povinností pri výstavbe a prevádzke elektrostaníc na dobu určitú v trvaní 10 rokov.
Návrh nájomnej zmluvy je ako príloha č. 1.1 súčasťou súťažných podmienok.
Na
platnosť nájomnej zmluvy (vrátane jej dodatkov) sa vyžaduje v zmysle § 2 ods. 4
zákona o NDS, v platnom a účinnom znení súhlas Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky (ďalej len „MDaV SR“). Nájomná zmluva nadobudne účinnosť
v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4.2 Úspešný účastník súťaže je v zmysle predchádzajúceho podbodu 4.1 na účely
podania žiadosti o stavebné povolenie, resp. písomného ohlásenia na vybudovanie
elektrostaníc povinný strpieť čas potrebný na udelenie súhlasu MDaV SR na platnosť
uzavretej nájomnej zmluvy.
Etapy výstavby
4.3 Úspešný účastník súťaže berie na vedomie, že výstavba elektrostaníc bude prebiehať
etapovite, a to v dvoch etapách nasledovne:
4.3.1. Prvú etapu (ďalej len „I. etapa“) výstavby elektrostaníc je úspešný účastník
súťaže povinný splniť najneskôr do 31.10.2017 na šestnástich /16/ častiach
týchto diaľničných odpočívadiel:












PDO Lamač
ĽDO Lamač
PDO Jarovce
ĽDO Jarovce
PDO Zlaté Piesky
ĽDO Zlaté Piesky
PDO Červeník
ĽDO Červeník
PDO Hrádok
ĽDO Hrádok
PDO Štrba
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ĽDO Štrba
PDO Sverepec
ĽDO Považská Bystrica
PDO Malý Šariš
ĽDO Malý Šariš

4.3.2

Druhú etapu (ďalej len „II. etapa“) výstavby elektrostaníc je úspešný účastník
súťaže povinný splniť najneskôr do 31.10.2018 na zvyšných desiatich /10/
častiach týchto diaľničných odpočívadiel:

PDO Sekule

PDO Zeleneč

PDO Zamarovce

ĽDO Zamarovce

PDO Ivachnová

PDO Hybe

ĽDO Hybe

ĽDO Levoča

PDO Janovík

ĽDO Janovík

4.3.3

Účastník súťaže má právo v súťažnom návrhu zameniť realizáciu výstavby
elektrostaníc na odpočívadlách medzi I. etapou a II. etapou tak, že bude
zachovaný počet umiestnení elektrostaníc v rámci každej z jednotlivých etáp.

4.4 V súťažnom návrhu je účastník súťaže povinný uviesť reálny termín ukončenia
jednotlivých etáp výstavby elektrostaníc, pričom termín ukončenia výstavby
elektrostaníc v rámci I. etapy je najneskôr do 31.10.2017 a termín ukončenia
výstavby elektrostaníc v rámci II. etapy je najneskôr do 31.10.2018.
Uchádzač v súťažnom návrhu uvedie reálny termín výstavby elektrostaníc v tvare:
o I. etapa výstavby elektrostaníc na častiach diaľničných odpočívadiel (v zmysle
podbodu 4.3.1 tejto časti súťažných podmienok) do .................... .
o II. etapa výstavby elektrostaníc na častiach diaľničných odpočívadiel (v zmysle
podbodu 4.3.2 tejto časti súťažných podmienok) do .................... .
Nájomné
4.5 Výška nájomného bude predmetom súťaže, pričom požadovaná minimálna výška
ročného nájomného za celý predmet nájmu (častí /dvadsiatich šiestich/ odpočívadiel)
je:
1560,-€ bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za rok (slovom:
Tisícpäťstošesťdesiat eur), t.j.
60,-€ bez DPH za rok (slovom: šesťdesiat eur) za 1 m² pre plochu elektrostanice na
časti jedného odpočívadla.
(a teda nájomné určené vyhlasovateľom vychádza zo vzorca: 60,- € bez DPH x časti /26-tich/
odpočívadiel)

Navrhovaná výška nájomného musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996
Z. z. v znení neskorších predpisov.
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V súťažnom návrhu vyhlasovateľ požaduje uviesť ponuku finančnej hodnoty ročného
nájmu v tvare:
o návrh ročného nájomného za 1m² pre plochu elektrostanice na časti jedného
odpočívadla je ...............,-€ bez DPH (slovom:.....................eur)
o návrh ročného nájomného za celý predmet nájmu (t.j. časti 26-tich
odpočívadiel) je ..........................,-€ bez DPH (slovom:.....................eur)
o sadzba DPH v % a výška DPH ..................... -€
Nájomné za predmet nájmu podľa tohto bodu tohto článku je nájomca povinný platiť po
častiach v závislosti odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia príslušnej časti
predmetu nájmu od prenajímateľa do užívania nájomcovi.
Časti nájomného sa budú každoročne zvyšovať v rozsahu oficiálne stanovenej miery
inflácie slovenskej meny za predchádzajúci kalendárny rok určenej Štatistickým
úradom Slovenskej republiky.
4.6 Vyhlasovateľ upozorňuje, že je platcom DPH. Z tohto dôvodu k ponúknutému
nájomnému bude účtovaná DPH v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
Zábezpeka
4.7 Na účel zabezpečenia splnenia záväzkov vybudovať elektrostanice v oboch etapách
podľa lehôt uvedených v podbode 4.3 tejto časti súťažných podmienok je povinný
každý účastník súťaže, ktorý doručí svoje súťažné návrhy v rámci súťažnej lehoty,
poukázať sumu vo výške
20 000,- € /slovom: Dvadsaťtisíc eur/
(ďalej len „zábezpeka“),
na bankový účet vyhlasovateľa súťaže, a to SK71 0200 0000 0019 7794 5651,
SWIFT: SUBASKBX vedený vo VÚB (v popise platby uviesť „OVS
elektrostanice“).
4.8 Účastníkovi súťaže, ktorého súťažné návrhy vyhlasovateľ odmietne, bude zábezpeka
zo strany vyhlasovateľa vrátená v plnej výške do 15 pracovných dní od vyhlásenia
výsledkov súťaže na bankový účet, ktorý je povinný účastník súťaže vo svojom
súťažnom návrhu uviesť.
4.9 V prípade riadneho a včasného splnenia záväzku vybudovať elektrostanice podľa
podbodu 4.3.1 tejto časti súťažných podmienok zo strany úspešného účastníka súťaže
(nájomcu) vráti vyhlasovateľ (prenajímateľ) časť zábezpeky vo výške 10 000,- €
/slovom: Desaťtisíc eur/ (ďalej len „I. časť zábezpeky“) do 15 (pätnástich) pracovných
dní odo dňa uvedeného v zápisnici o ukončení výstavby poslednej z elektrostaníc v
rámci I. etapy výstavby. V prípade riadneho a včasného splnenia záväzku vybudovať
elektrostanice podľa podbodu 4.3.2 tejto časti súťažných podmienok zo strany
nájomcu, prenajímateľ vráti zvyšnú časť zábezpeky vo výške 10 000,- € /slovom:
Desaťtisíc eur/ (ďalej len „II. časť zábezpeky“) na účet nájomcu do 15 (pätnástich)
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pracovných dní odo dňa uvedeného v zápisnici o ukončení výstavby poslednej z
elektrostaníc v rámci II. etapy výstavby.
4.10 V prípade nesplnenia záväzku nájomcu vybudovať elektrostanice v lehote uvedenej
podľa podbodu 4.3.1 tejto časti súťažných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že
nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €
/slovom: Desaťtisíc eur / (ďalej len „zmluvná pokuta 1“). V prípade, nesplnenia
záväzku nájomcu vybudovať elektrostanice v lehote uvedenej podľa podbodu 4.3.2
tejto časti súťažných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný
zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € /slovom: Desaťtisíc eur /
(ďalej len „zmluvná pokuta 2“). Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že I. časť
zábezpeky sa použije zo strany prenajímateľa na úhradu zmluvnej pokuty 1 nájomcu
a II. časť zábezpeky sa použije zo strany prenajímateľa na úhradu zmluvnej pokuty 2
nájomcu. Tým nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody.
Projekt
4.11 Účastník súťaže v zjednodušenej projektovej dokumentácii, ktorá bude súčasťou jeho
súťažného návrhu naznačí umiestnenie elektrostaníc s dvomi parkovacími plochami
na časti každého odpočívadla v zmysle situačných nákresov častí odpočívadiel, ktoré
tvoria prílohu č.1.2 súťažných podmienok.
4.12 Vyhlasovateľ v zjednodušenej projektovej dokumentácii požaduje hodnotné
architektonické stvárnenie elektrostaníc so zohľadnením ich technologického progresu
zodpovedajúce exteriéru odpočívadla.
4.13 Predložená zjednodušená projektová dokumentácia elektrostaníc musí obsahovať
spôsob zabezpečenia ekologicky bezchybnej prevádzky zariadenia.
4.14 Úspešný účastník súťaže predloží na odsúhlasenie zjednodušenú projektovú
dokumentáciu elektrostaníc vo všetkých stupňoch vyhlasovateľovi s tým, že je povinný
rešpektovať jeho oprávnené požiadavky.
Podmienky výstavby
4.15 Po obdržaní právoplatného stavebného povolenia, resp. písomného oznámenia
stavebného úradu k ohláseniu výstavby ku každej elektrostanici, je nájomca povinný
písomne vyzvať prenajímateľa na odovzdanie príslušného staveniska. Prenajímateľ
v lehote nie dlhšej ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní, plynúcej odo dňa doporučeného
doručenia výzvy nájomcu na odovzdanie príslušného staveniska prenajímateľovi, toto
zápisnične odovzdá nájomcovi. Nájomca je povinný všetky staveniská v rámci etáp
výstavby od prenajímateľa zápisnične prevziať. Dňom odovzdania a prevzatia
stavenísk na vybudovanie elektrostaníc v rámci príslušnej etapy výstavby sa považujú
časti predmetu nájmu za odovzdané prenajímateľom a prevzaté nájomcom do
užívania.
Pre každú výstavbu elektrostanice bude vyhotovená samostatná zápisnica
o odovzdaní a prevzatí príslušného staveniska. Zápisnice podpisujú obe zmluvné
strany. Zápisnice je každú etapu výstavby potrebné vyhotoviť v dvoch rovnopisoch, po
jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. .
V deň ukončenia prác spojených s výstavbou príslušnej elektrostanice prizve nájomca
prenajímateľa na jej preberacie konanie, kde nájomca odovzdá prenajímateľovi jedno
vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania dotknutej stavby (v papierovej
forme a v digitálnej forme vo formáte DGN) spolu s geodetickým zameraním. Nájomca
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a prenajímateľ o tejto skutočnosti spíšu zápisnicu o ukončení výstavby príslušnej
elektrostanice s uvedením dňa ukončenia jej výstavby. Pre spôsob vyhotovenia
zápisníc o ukončení výstavby elektrostaníc platí predchádzajúci odsek rovnako.
Ak deň ukončenia prác spojených s výstavbou elektrostaníc v rámci príslušnej etapy
výstavby je najneskôr deň uvedený v podbode 4.3 tejto časti súťažných podmienok
vzťahujúci sa na túto etapu, považuje sa lehota na výstavbu elektrostaníc pre túto
príslušnú etapu za zachovanú.
Začiatok a ukončenie prác spojených s výstavbou elektrostaníc v rámci príslušnej
etapy podľa podbodu 4.3 tejto časti súťažných podmienok je nájomca povinný oznámiť
prenajímateľovi, ktorý bezodkladne telefonicky a následne aj písomne upovedomí
o tejto skutočnosti príslušné strediska správy a údržby diaľnic.
4.16 Vybudovanie a umiestnenie meracích elektrohodín, v súlade s platnými právnymi
a technickými predpismi, si úspešný účastník súťaže zabezpečí na vlastné náklady.
4.17 Elektrostanice musia byť vybudované v súlade so všeobecnými technickými
požiadavkami zabezpečujúcimi užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu. Elektrostanice použité na splnenie záväzku účastníka súťaže nesmú byť
vyrobené pred rokom 2016.
4.18 Návrh a realizácia elektrostaníc musí zodpovedať technickým normám a právnym
predpisom platným a účinným v Slovenskej republike.
4.19 Dodávku elektrickej energie a vody na stavebné účely, t.j. výstavbu stavby
elektrostanice je úspešný účastník súťaže povinný zabezpečiť si na vlastné náklady.
4.20 Úspešný účastník súťaže sa zaväzuje zabezpečiť nepretržitú prevádzku elektrostaníc,
ktoré umožnia nabíjanie všetkých typov elektromobilov elektrickou energiou
s minimálnym príkonom 40 kW s možnosťou nabíjania dvoch elektromobilov súčasne
s využitím konektorov najmä CCS, CHAdeMO a Mennekes type 2. Úspešný účastník
súťaže umiestni na vhodnom miestne elektrostaníc (vonkajšia strana kiosku) firemné
logo vyhlasovateľa, po odsúhlasení jeho vizualizácie zo strany vyhlasovateľa.
4.21 Na účely splnenia predchádzajúceho podbodu je úspešný účastník povinný zabezpečiť
vyznačenie parkovacej plochy na časti odpočívadiel v zmysle prílohy č. 1.2 pre dva
elektromobily s hmotnosťou do 3,5 t.
Marketing
4.22 Vyhlasovateľ požaduje, aby súčasťou súťažného návrhu účastníka súťaže bol aj
podnikateľský zámer, ktorý bude obsahovať aj zjednodušenú predstavu účastníka
súťaže o marketingovej kampani prevádzkovania elektrostaníc.
Podmienky
zabezpečenia a presného vyšpecifikovania marketingovej kampane na službu
prevádzkovanú úspešným účastníkom súťaže bude predmetom osobitnej zmluvy
podľa bodu 4.23 tejto časti súťažných podmienok.
4.23 Počas realizovania výstavby elektrostaníc v zmysle nájomnej zmluvy sa úspešný
účastník súťaže zaväzuje uzavrieť s vyhlasovateľom osobitnú zmluvu, ktorá bude
upravovať a presne špecifikovať podmienky zabezpečenia marketingovej kampane na
službu prevádzkovanú úspešným účastníkom, zo strany úspešného účastníka. Vecne
oprávnenou organizačnou zložkou na zabezpečenie vyhotovenia a uzavretia
predmetnej zmluvy je odbor marketingu a služieb verejnosti (kontaktná osoba peter.halaska@ndsas.sk).
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5. Práva vyhlasovateľa
5.1

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, súťaž vyhlásiť opätovne
alebo súťaž zrušiť. Neudelenie súhlasu na platnosť nájomnej zmluvy zo strany MDaV
SR v zmysle § 2 ods. 4 zákona o NDS bude pre prenajímateľa dôvodom pre zrušenie
súťaže.

5.2

Zo súťaže bude vylúčený návrh, ktorý:
5.2.1 bol predložený po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných
návrhov,
5.2.2 obsahovo nezodpovedá uverejneným súťažným podmienkam,
5.2.3 poruší príslušné zákonné ustanovenia o obchodnej verejnej súťaži.

5.3

Súťažný návrh je možné odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi, najneskôr však do
uplynutia lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

5.4

Súťažný návrh je možné meniť alebo dopĺňať pri zachovaní súťažných podmienok
najneskôr do uplynutia lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. Za zmenu,
resp. doplnenie súťažného návrhu vyhlasovateľ nepovažuje opravu chýb, ktoré vznikli
pri písaní alebo počítaní pri vyhotovovaní súťažného návrhu.

5.5

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších doplňujúcich údajov.

5.6

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

5.7

Náklady spojené s vyhotovením súťažných návrhov si hradí v plnej výške účastník
súťaže.

5.8

Predložené návrhy do súťaže sa účastníkom súťaže späť nezasielajú, archivujú sa po
dobu 5 rokov u vyhlasovateľa.

6. Časový harmonogram
6.1. Predkladanie súťažných návrhov:
 Lehota: do 09.00 hod. dňa 05.05.2017
 Spôsob: v zapečatenej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž výstavba a prevádzka elektrostaníc - neotvárať“ osobne do podateľne alebo
poštou
 Miesto: na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava
6.2. Verejné otváranie obálok so súťažnými návrhmi:



Lehota: o 09.15 hod. dňa 05.05.2017
Miesto: zasadacia miestnosť NDS, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
I. poschodie.

6.3 Oznámenie výsledku:
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Lehota: do 12.05.2017
Spôsob: písomne prostredníctvom pošty

7. Vysvetľovanie súťažných podmienok
7.1

V prípade potreby objasniť obsah súťažných podmienok, môže ktorýkoľvek zo
záujemcov/účastníkov súťaže požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou
prostredníctvom pošty, alebo elektronicky v slovenskom jazyku u zodpovednej osoby,
ktorej kontakt je uvedený v bode 1. všeobecnej časti súťažných podmienok.

7.2

Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podmienok, predloženej zo
strany ktoréhokoľvek záujemcu/účastníka súťaže sa písomne oznámi bezodkladne,
s prihliadnutím na primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia. Žiadosti
podľa predchádzajúcej vety musia byť doručené vyhlasovateľovi najneskôr do troch
kalendárnych dní pred ukončením súťažnej lehoty, inak nie je vyhlasovateľ povinný na
ne odpovedať.

8. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi
8.1

Otváranie obálok so súťažnými návrhmi bude verejné a môže sa ho zúčastniť účastník
súťaže, ktorý v stanovenej lehote predložil súťažné návrhy.

8.2

Otvárania obálok so súťažnými návrhmi sa môže zúčastniť účastník súťaže zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie. Splnomocnený zástupca účastníka sa
preukáže originálom plnej moci, resp. jej overenou fotokópiou.

9.

Hodnotenie súťažných návrhov
Vyhlasovateľ bude súťažné návrhy posudzovať v zmysle § 286 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10. Vyhlásenie výsledkov súťaže a uzatvorenie nájomnej zmluvy
10.1 Vyhlasovateľ v lehote určenej na oznámenie výsledku podľa bodu 6. Všeobecnej časti
súťažných podmienok písomne oznámi úspešnému účastníkovi súťaže prijatie jeho
súťažného návrhu.
10.2 Vyhlasovateľ po ukončení súťaže písomne upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži
neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

I.

OSOBITNÁ ČASŤ

1. Náležitosti súťažného návrhu
1.1 Predložený súťažný návrh musí obsahovať:
1.1.1 identifikáciu účastníka súťaže:
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Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
1.1.2 vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí s celým obsahom súťažných
podmienok,
1.1.3 vyhlásenie účastníka súťaže o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov a
informácií uvedených v súťažnom návrhu,
1.1.4 cenovú ponuku ročného nájomného za predmet nájmu v tvare:
o

návrh ročného nájomného za 1m² pre plochu elektrostanice na časti
jedného odpočívadla je ...............,-€ bez DPH
(slovom:.....................eur)

o

návrh ročného nájomného za celý predmet nájmu (t.j. časti 26-tich
odpočívadiel) je ..........................,-€ bez DPH (slovom:.....................eur)

o

sadzba DPH v % a výška DPH ..................... -€

1.1.5 podnikateľský zámer, ktorý obsahuje aj zjednodušenú predstavu účastníka
súťaže o marketingovej kampani prevádzkovania elektrostaníc v zmysle
podbodu 4.22 Všeobecnej časti súťažných podmienok.
1.1.6 zjednodušenú projektovú dokumentáciu v stupni architektonickej štúdie
vypracovanú podľa požiadaviek v bode 4. Všeobecnej časti súťažných
podmienok,
1.1.7

požadované údaje a doklady o spôsobilosti účastníka súťaže uvedené v
bode 2. Osobitnej časti súťažných podmienok,

1.1.8 podpísaný návrh nájomnej zmluvy v šiestich vyhotoveniach podľa bodu 1
podbodu 1.3 tejto časti súťažných podmienok pre každý predmet nájmu.
1.2 Účastník súťaže je povinný vypracovať a predložiť súťažný návrh podľa uverejnených
súťažných podmienok v slovenskom jazyku a v jednom origináli v tlačenej verzii.
1.3 Súťažné návrhy a vyhlásenia musia byť podpísané štatutárnym orgánom, resp. členom
štatutárneho orgánu účastníka súťaže oprávneného konať v mene účastníka súťaže
podľa oprávnenia vymedzeného v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste,
resp. osobou splnomocnenou konať v mene účastníka súťaže; v takomto prípade je
nevyhnutné priložiť k súťažným návrhom aj originál plnomocenstva alebo úradne
osvedčenú fotokópiu.
1.4 Účastník súťaže musí písomným dokladom v súťažných návrhoch uviesť pod akým
obchodným menom bude elektrostanice prevádzkovať. V prípade, že spoločnosť, ktorá
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má v predmete podnikania vykonávanie inžinierskej činnosti, vykonáva túto činnosť pre
účastníka súťaže a zároveň sa sama prihlási do súťaže, bude zo súťaže vylúčená.
2. Požadované doklady k súťažnému návrhu
2.1 Účastník súťaže je povinný predložiť v súťažnom návrhu nasledovné doklady:
2.1.1 výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (originál alebo overená
kópia) nie starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
súťažných návrhov,
2.1.2 vyhlásenie, že účastník súťaže nie je v likvidácii, nie je proti nemu podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je v konkurze a ani nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku potvrdené
príslušným súdom,
2.1.3 vyhlásenie, že účastník súťaže nemá daňové nedoplatky potvrdené miestne
príslušným daňovým úradom s dátumom nie starším ako 3 mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov,
2.1.4 vyhlásenie účastníka súťaže, že nie je v omeškaní s platením poistného na
zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
potvrdené Sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou s dátumom nie
starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie súťažných
návrhov,
2.1.5 prehľad o celkovom obchodnom obrate dosiahnutom za predchádzajúce 3
kalendárne roky predložením výpisu ziskov a strát daňového úradu,
2.1.6 prehľad referencií o podobných realizovaných stavbách (názov stavby, termín
výstavby, miesto, zhotoviteľ, stručné technické parametre, prípadná
fotodokumentácia),
2.1.7 účtovné uzávierky zostavené k poslednému dňu účtovacieho obdobia, za
posledné 3 kalendárne roky
2.1.8 výpis z registra trestov SR štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho
orgánu účastníka súťaže oprávneného konať v mene účastníka súťaže podľa
oprávnenia vymedzeného v obchodnom registri alebo živnostenskom liste,
(originál alebo overená kópia) nie starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty
na predkladanie súťažných návrhov.
Za vyhlasovateľa:

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva
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