VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
podľa §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

OVS č. 2019/05918
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B
35 829 052
SK2020261353

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno a priezvisko:
Jana Bučányová
Telefón:
+421 910673715
E – mail:
jana.bucanyova@seas.sk
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
„ZDROJE SVIETIDIEL“
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:
rámcová dohoda
Súčasťou zmluvy budú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., verzia
01.10.2018, ktoré sú zverejnené na stránke vyhlasovateľa na nasledovnej adrese:
https://obstaravanie.seas.sk/obstaravanie .
Ďalšie zmluvné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie, sú
uvedené v Podmienkach súťaže.
5. Spôsob a miesto podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku.
Navrhovateľ je povinný predložiť návrh on-line spôsobom.
Podrobnosti o spôsobe predkladania návrhov sú uvedené v Podmienkach súťaže.
Návrhy je potrebné predložiť v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v Podmienkach súťaže.
6. Lehota na podávanie návrhov:
Lehota na podávanie návrhov bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
7. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 31.1.2020
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie vybraného návrhu.
8. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:
Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom nasledujúcim po lehote na podávanie návrhov a
končí sa dňom oznámenia vybraného návrhu.
Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava).
9. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil požiadavky vyhlasovateľa, a jeho návrh
bol vyhodnotený ako ekonomicky najvýhodnejší.
10. Ďalšie informácie:
Podmienky súťaže budú sprístupnené záujemcom, ktorí prejavili záujem v lehote na podanie prihlášky, a
to prostredníctvom portálu ERANET dostupnom na https://seas.eranet.sk
Lehota na podanie prihlášky: 11.9.2019
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si Podmienky súťaže vyžiadal v stanovenej lehote podľa
tohto bodu a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.
Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky
tejto súťaže, alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.

Dátum vypracovania: 05.09.2019

