
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie 

Koncesnej zmluvy – oznámenie o koncesii 

(podľa § 118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ) 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

Názov: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP       

Sídlo: Trieda KVP 1, 040 23 Košice    

IČO: 00691089    

DIČ: 2020928327     

Zastúpený: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta  

Telefón: 055/789 06 10   

E-mail: k1k@mckvp.sk 

Web: www.mckvp.sk 

 

Profil verejného obstarávateľa: www.uvo.gov.sk 

 

 

Kontaktná osoba pre veci technické/zmluvné : 

JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková   
Telefón: 055/7890 06 36 

E-mail: lenka.cechovapisarcikova@mckvp.sk 

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:   

Ing. Jana Timková 

Telefón: 055/789 06 34  

E-mail: jana.timkova@mckvp.sk 
  

 

2. PREDMET KONCESIE  

Predmetom koncesie je zabezpečenie (vybudovanie), osadenie, prevádzka a údržba 

autobusových prístreškov MHD na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v počte 24 ks 

(podľa zadania verejného obstarávateľa). Verejný obstarávateľ požaduje od koncesionára 
osadenie nových prístreškov na území mestskej časti na vlastné náklady, ktoré následne bude 

zároveň prevádzkovať. Prevádzkovanie prístreškov bude pozostávať najmä z ich údržby a za 

účelom prevádzkovania reklamy na osadených prístreškoch počas platnosti koncesnej zmluvy.  

 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

 

92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby 

 

44212321-5 Autobusové prístrešky 

45213315-4 Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok 

79341000-6 Reklamné služby 

 

Druh zákazky: služba 

 

 
Názov predmetu zákazky (koncesie) : 

 

„Vybudovanie, prevádzka a údržba autobusových prístreškov MHD na území 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ 

http://www.mckvp.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Predmet koncesie zahŕňa: 

 
1. osadenie nových prístreškov MHD v lokalitách Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  

uvedených v Prílohe č. 1.,  
2. čistenie a údržbu týchto prístreškov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu – koncesnej 

doby. 

3. prevedenie vlastníckeho práva k prístreškom na verejného obstarávateľa po ukončení doby 
trvania zmluvného vzťahu 

 

 
Výsledkom koncesie bude modernizácia a skvalitnenie podmienok pre cestujúcich 

v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Koncesionár bude v súlade s koncesnou zmluvou a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi prevádzkovať autobusové prístrešky MHD vo svojom 
mene, na svoj účet a na vlastnú zodpovednosť a udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave. Pri 

prevádzkovaní prístreškov MHD bude koncesionár vystupovať ako samostatný právny subjekt 

voči štátnym, resp. iným správnym a kontrolným orgánom, bude zodpovedať za dodržiavanie 

všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s jeho činnosťou a výlučne sám 
znášať následky v prípade ich porušenia. V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zadaním koncesie prechádza 

prevádzkové riziko pri poskytovaní služby na koncesionára, ktoré zahŕňa riziko na strane dopytu 

alebo ponuky.  

 
Prístrešky MHD budú vybudované na náklady koncesionára, ktorý bude zároveň 

zabezpečovať ich čistenie v intervale min. 1x mesačne a ich ďalšiu následnú údržbu, taktiež na 
vlastné náklady. Protiplnením za poskytované služby je právo koncesionára využívať steny 

prístreškov MHD umiestnených na pozemkoch v majetku mesta Košice, ktorých správu na 

základe príslušných zmlúv o zverení majetku mesta Košice do správy vykonáva Mestská časť 
Košice  - Sídlisko KVP, za účelom umiestnenia reklamných zariadení – tzv. citylightov. Príjmy 

plynúce z prevádzky týchto reklamných zariadení sú príjmom koncesionára.  

 

 
Požiadavky verejného obstarávateľa na prístrešky MHD:  

2.1. Rozmery a počet prístreškov: 

a) prístrešky o rozmere  4 – 4,5 m x 1,5 – 1,9 m v celkovom počte 11 ks 

 b) prístrešky o rozmere 5,2 – 5,9 m x 1,5 – 1,9 m v celkovom počte 13 ks  

-  Prístrešky nesmú mať menšiu úžitkovú plochu ako súčasné prístrešky. 

-  Miesta osadenia, veľkosť a počty prístreškov na konkrétnych miestach sú uvedené 

v Prílohe č. 1. 

-  Počty prístreškov na konkrétnej zastávke MHD môžu byť zmenené a nahradené 

menším počtom prístreškov za podmienky zachovania rovnakej úžitkovej plochy 

prístrešku ako pri  počte prístreškov uvedených v Prílohe č. 1. 

-  Pri výmene niektorých prístreškov verejný obstarávateľ uvažuje o posune prístreškov 

oproti ich aktuálnemu umiestneniu v rámci príslušnej zastávky MHD. Uvedené nemá 

vplyv na požiadavky verejného obstarávateľa na prístrešky MHD. 

 

2.2. Materiál prístreškov: 

a) oceľová konštrukcia obdĺžnikového alebo štvorcového profilu opatrená ochrannou 

vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom; rám tvorí nosnú konštrukciu 
sklenených výplní a strechy prístrešku, 

b) plochá strecha prístreškov (do 10° sklonu strechy),  

c) farba oceľových konštrukcií vo variante RAL 7016, RAL 7022, RAL 7024 alebo RAL 

7043 



d) konštrukcia prístreškov musí spĺňať príslušné technické normy platné pre predmet 
koncesie 

e) v prípade použitia dreveného materiálu je potrebné aplikovať takú povrchovú úpravu, 

ktorá zabezpečí trvácnosť jednotlivých drevených prvkov s minimálnymi nárokmi na 
údržbu pri zachovaní estetických vlastností počas koncesnej doby,  

f) vyhotovenie prístreška z odolného a umývateľného materiálu v prevedení „antivandal“ 

a „antigraffiti“,  

g) sklenené výplne z bezpečnostného kaleného skla,   

h) zabezpečenie efektívnej ochrany vtáctva pred neželanými nárazmi vtákov do 

presklených stien prístreškov úpravou povrchu skla alebo bezpečnostným polepom, a 

to po celej ploche presklených výplní, 

i) integrovaná lavička, preferované sú teplé materiály (napríklad exotické drevo),  

j) LED osvetlenie prístrešku, 

k) dodanie prístreškov so zelenou strechou v lokalite určenej verejným obstarávateľom 
(nie je požiadavkou na predmet zákazky ale hodnotiacim kritériom, za ktoré môže 
uchádzač získať vyšší počet bodov, viď bod 9 Výzvy, kritérium č. 4.)  

l) napojenie prístreškov na solárnu energiu - vrátane dodania solárnych panelov (nie je 

požiadavkou na predmet zákazky ale hodnotiacim kritériom, za ktoré môže uchádzač 

získať vyšší počet bodov, viď bod 9 Výzvy, kritérium č. 5). 

m) využitie wifi lavičiek na zastávkach MHD určených obstarávateľom; predmetom 
koncesie je dodanie a inštalácia lavičiek s integrovanou technológiou umožňujúcou ich 
pripojenie na wifi; zabezpečenie wifi pripojenia nie je súčasťou koncesie (nie je 
požiadavkou na predmet zákazky ale hodnotiacim kritériom za ktoré môže uchádzač 
získať vyšší počet bodov, viď bod 9 Výzvy, kritérium č. 6). 

 

 

2.3. Umiestňovanie reklamy a informačných panelov 

a) Reklamu bude možné umiestniť len do priestoru na to určeného – t.j. reklamného 
panelu citylight. 

b) Verejný obstarávateľ predpokladá umiestnenie maximálneho počtu 48 ks reklamných 

panelov – citylight v prístreškoch MHD na území Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP.  

c) Reklamný panel – citylight je možné umiestniť na bočnú stenu, prípadne zadnú stenu 

prístrešku, jeden prístrešok môže zahŕňať aj viac reklamných panelov. Citylight nie je 

možné umiestniť v smere príjazdu vozidiel MHD. 

d) Prístrešok nebude možné oblepiť reklamou.  

e) Prístrešok musí disponovať vitrínou na umiestnenie informácií o príchode MHD 

o veľkosti podľa špecifikácie a požiadaviek DPMK a.s.. ktorá prevádzkuje mestskú 

hromadnú dopravu na území mesta Košice. Vitrína bude uzamykateľná jednotným 
štandardne používaným univerzálnym kľúčom alebo iným spôsobom, ktorý 

znemožňuje prístup do vitrín nepovolaným osobám s otváraním vitrín do strany (pánt 

je vo zvislej polohe) a magnetickou zadnou stenou vitríny. 

f) Iné reklamné zariadenia ako citylighty na zastávkach MHD nebudú koncesionárovi 

povolené, a to vzhľadom na zámer verejného obstarávateľa eliminovať reklamný 

smog na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Reklamné zariadenia 

inštalované na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP budú demontované po 
ukončení zmluvných vzťahov s ich vlastníkmi v maximálnej dobe 1 roka. 

g) Koncesionár bude uverejňovať reklamu v súlade so zák. č. 147/2001 Z. z. o reklame v 

znení neskorších predpisov.  

 

2.4. Požiadavky na údržbu prístreškov 

a) Zabezpečenie komplexného servisu a pravidelného upratovania (zametania) plôch 
prístreškov MHD minimálne 1 x mesačne. 



b) Zabezpečenie opravy poškodeného prístrešku (vrátane výmeny sklenených výplní) 
v lehote maximálne do 5 pracovných dní od nahlásenia poškodenia zodpovednému 
zamestnancovi koncesionára, s možnosťou predĺženia tejto lehoty v odôvodnených 
prípadoch na individuálnej báze podľa charakteru poškodenia. 

 
2.5. Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa 

a) Zabezpečenie stavebných povolení a oznámení súvisiacich s výmenou  prístreškov na 

náklady koncesionára a v súčinnosti s verejným obstarávateľom. 

b) Umožnenie bezplatného využitia všetkých v danom čase komerčne nevyužitých 

citylightov na propagáciu akcií organizovaných mestskou časťou v prípade potreby 

takejto propagácie. 

c) Po uplynutí koncesnej doby a ukončení zmluvného vzťahu bude vlastnícke právo k 

prístreškom bezodplatne prevedené na verejného obstarávateľa 

 

3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA KONCESIE  

599.976,- EUR  bez DPH  / 15 rokov  

 
  

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Podľa podmienok koncesnej zmluvy zabezpečí financovanie, výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku 

a údržbu koncesného majetku koncesionár. Tento užívací vzťah oprávňuje koncesionára ako 

súkromného partnera k užívaniu majetku v správe mestskej časti (mesta) v rozsahu práv 

a povinností stanovených v zmluve, najviac však na dobu koncesnej lehoty určenej v koncesnej 

zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať koncesný majetok alebo brať z neho úžitky. 

 

5. ROZDELENIE PREDMETU KONCESIE  

Predmet koncesie nie je rozdelený na časti. Návrh musí záujemca predložiť na celý predmet 

koncesie bez rozdelenia na časti.  

 

6. ZMLUVA  

Výsledkom postupu bude uzatvorenie koncesnej zmluvy. Podrobné vymedzenie  zmluvných 

podmienok na poskytnutie predmetu zákazky tvorí príloha č. 2 Návrh zmluvy. Koncesná zmluva 

bude uzatvorená na dobu určitú, a to maximálne 15 rokov odo dňa účinnosti zmluvy. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") a nie je 
zapísaný v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 

predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS.  
 

 

7. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU KONCESIE 

Miesto poskytnutia predmetu zákazky : územie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Zoznam 

prístreškov MHD tvorí prílohu č. 1. 

 

8. PODMIENKY ÚČASTI 

Podmienky účasti – OSOBNÉ POSTAVENIE  

i. §32 ods. 1 písm. e) kópia dokladu, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu v predmete 

koncesie  

 



ii. §32 ods. 1 písm. f) čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

 

iii. §32 ods. 1 písm. c) potvrdenie miestne príslušného daňového a colného úradu nie staršie ako 

3 mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované 

daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov 

 

iv. §32 ods. 1 písm. d) potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace, že nebol na 

majetok uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 

proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 

nedostatok majetku  

Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady, ak 

verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej 

správy podľa osobitného predpisu. 
Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita 

portálového riešenia oversi.gov.sk umožňuje prístup informačným systémom, 

týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca nie je povinný  

predkladať doklady: 

Bod i. §32 ods. 2 písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) 

Bod iii. §32 ods. 2 písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) 

nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej 

správy podľa osobitného predpisu.  
 

 

Podmienky účasti – TECHNICKÁ  A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ     

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti: 

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a). 
Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok 

tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúc ich päť rokov od vyhlásenia verejného 

obstarávania; dokladom môže byť aj referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ podľa tohto zákona. 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: Uchádzač predloží zoznam 

uskutočnených služieb rovnakého alebo podobného charakteru v  minimálnom  objeme  1 

zákazka/koncesia za referenčné obdobie.   
Za služby rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: osadenie nových prístreškov 

MHD a ich následná prevádzka a údržba. 

 

 

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny 

vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať 

kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou 

zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok 

osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 

kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, 

musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi 
poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo 

https://stopbyrokracii.sk/
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relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo 
záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce 

alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

 
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom 

na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 

alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené 
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré 

čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj 

informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, 

vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré 
verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak 

hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely 

zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa §39 ods.6. Verejný 

obstarávateľ postupuje podľa §39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa 

druhej vety. 
 

 

9. KRITÉRIUM NA VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO NÁVRHU  

Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk nasledovné kritérium – EKONOMICKY 

NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA, zložená z nižšie uvedených konkrétnych kritérií.  

 
Uplatnenie kritéria: Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý v rámci svojej ponuky 

navrhne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, t. j. v rámci súčtu bodov zo všetkých kritérií 

dosiahne spomedzi všetkých uchádzačov, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, najvyšší súčet 

bodov. Celkové poradie uchádzačov bude vytvorené na základe získaného počtu bodov 
jednotlivými uchádzačmi. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov na niektorom z miest poradia 

o konečnom poradí rozhodne vyšší počet získaných bodov v kritériu číslo 2. Maximálny počet 

bodov, ktorý je možné získať, je 149. 

 

Kritériá hodnotenia:  

 

P. č. Kritérium Popis hodnotenia 
Maximálny počet 

bodov 

1. Dĺžka koncesnej doby 

Pri určení koncesnej 

doby v trvaní 15 rokov 

bude ponuke 

pridelených 5 bodov 

Skrátením koncesnej 
doby o 1 rok budú 
ponuke pridelené 3  
body navyše, a to za 

každý rok skrátenia 
koncesnej doby. Min. 
doba je 10 rokov.  

 

20 

2. 
Lehota na opravu poškodenia 

prístreškov 

Pri určení reakčnej doby 

v trvaní 5 kalendárnych 

dní bude ponuke 

pridelených 5 bodov 

Skrátením reakčnej doby 

o 1 deň bude ponuke 

pridelených 5 bodov 

navyše, a to za každý 

25 



deň skrátenia reakčnej 

doby  Min. reakčná doba 

je 1 kalendárny deň. 

3. 
Počet reklamných panelov citylight 

v prístreškoch MHD 

Pri určení maximálneho 

počtu reklamných 

panelov v prístreškoch 

MHD (48 ks) bude 

ponuke pridelených 5 

bodov 

Znížením počtu 

reklamných panelov 

bude ponuke pridelený 1 

bod navyše, a to za 

každý 1 ks reklamný 

panel. Uchádzačovi 

bude pridelených max. 

29 bodov. 

29 

4. 
Inštalácia zelenej strechy 

v prístreškoch 

Za každý 1 ks 

plánovanej zelenej 

strechy budú ponuke 

pridelené 3 body 

Uchádzačovi bude 

pridelených max. 45 

bodov 

45 

5. 

Napojenie prístreškov na solárnu 

energiu (vrátane dodania solárnych 

panelov)  

Za každý 1 ks prístrešku 

využívajúceho solárnu 

energiu budú ponuke 

pridelené 2 body  

Uchádzačovi bude 

pridelených max. 20 

bodov 

20 

6. 

Využitie wi-fi lavičiek - predmetom 

koncesie je dodanie a inštalácia 

lavičiek s integrovanou technológiou 

umožňujúcou ich pripojenie na wifi; 

zabezpečenie wifi pripojenia nie je 

súčasťou koncesie 

Za každý 1 ks prístrešku 

s osadenou wi-fi lavičkou 

bude ponuke pridelený 1 

bod 

Uchádzačovi bude 

pridelených max. 10 

bodov 

10 

 

Ponuka, ktorá bude v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa podľa bodu 2., nebude do 

vyhodnotenia verejného obstarávania zaradená. 

  

10. LEHOTA NA OZNÁMENIE VYBRANÉHO NÁVRHU  

Vyhlasovateľ oznámi výber najvhodnejšieho návrhu úspešnému záujemcovi po vykonaní 

všetkých úkonov súvisiacich s vyhodnotením predložených návrhov z hľadiska splnenia 

súťažných podmienok a po úkone súvisiacom s výberom najvhodnejšieho návrhu podľa 

stanovených kritérií na výber najvhodnejšieho návrhu.  

 



  

11. ODKAZ NA INTERNETOVÚ ADRESU, NA KTOREJ JE KONCESNÁ 

DOKUMENTÁCIA DOSTUPNÁ   

https://obstaravanie.eranet.sk  

  

  

12. ODKAZ NA UVEREJNENÚ VÝZVU NA PODÁVANIE NÁVRHOV  

www.uvo.gov.sk    

 
 

13. SPÔSOB PODÁVANIA NÁVRHOV  

Prostredníctvom webovej aplikácie na riadenie procesov verejného obstarávania ERANET 

https://obstaravanie.eranet.sk 

 

Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v 

elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  

Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v 

elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú 
zoskenované. 

Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v 

elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej 
podobe. 

Dokumenty, ktoré uchádzač podpisuje musia byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene 

uchádzača. V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny 

orgán alebo člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie 
pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

 

Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému 

obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však 
stanoviť vedúceho člena (ďalej aj „lídra“) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny 

dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý 

bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže  ako napr. prijímať pokyny v 

tomto verejnom obstarávaní ako aj  konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu 
zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky 

skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy 

uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, 
ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému 

obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predložil ponuku nemôže byť 

v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  
 

 

14. LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV  

do 04.08.2021  15:00 

  

 

15. TERMÍN OTVÁRANIA NÁVRHOV  

dňa  04.08.2021  16:00 

  

 

https://obstaravanie.eranet.sk/
http://www.szu.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
https://obstaravanie.eranet.sk/


 

16. ADRESA, NA KTOREJ SA NÁVRHY PREDKLADAJÚ A OTVÁRAJÚ  

 
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky prostredníctvom systému ERANET, ktorý je dostupný 

na webovej adrese https://obstaravanie.eranet.sk 

Registrácia je bezodplatná. Manuál pre prácu so systémom sa nachádza na prihlasovacej 

stránke k systému. 

 

Otváranie ponúk prebehne výlučne v elektronickej podobe. Uchádzačom bude účasť na otváraní 

ponúk sprístupnená prostredníctvom systému ERANET. Podrobnosti k účasti na otváraní ponúk 

sa nachádzajú v manuáli dodávateľa, ktorý je zverejnený na prihlasovacej stránke systému 

ERANET. 

 

17. SPÔSOB KOMUNIKÁCIE  

17.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 

v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich 
obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk 
(ďalej len „ ERANET). 

17.2 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistro-
vať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk. 

Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplat-

ne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: 
https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné pod-
klady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich in-
formácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odpo-
rúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.  

17.3 Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom 
jazyku, a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.  

17.4 Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v sys-
téme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej ad-
resáta v systéme ERANET.  

17.5 Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo 
zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, ve-
rejný obstarávateľ bude na takúto informáciu hľadieť tak, ako keby nebola podaná. 

17.6 Záujemca môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, 
informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie spôsobom uvedeným 
vyššie. Požiadavku záujemcu o vysvetlenie je potrebné doručiť v elektronickej podobe 
cez systém ERANET.  Vysvetlenie každej žiadosti o vysvetlenie sa oznámi bezodkladne 
s prihliadnutím na primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia všetkým záu-
jemcom, ktorým verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady. 

 

18. JAZYK ALEBO JAZYKY, V KTORÝCH MOŽNO PREDKLADAŤ NÁVRHY  

Celý návrh, tiež doklady, dokumenty v ňom predložené a písomnosti doručované vyhlasovateľovi 
od záujemcov/navrhovateľov, musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo 

dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 

štátneho jazyka; to neplatí pre návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa 

zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

  

19. ĎALŠIE POTREBNÉ INFORMÁCIE  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

https://doplnit.eranet.sk/
https://doplnit.eranet.sk/


Záujemca je povinný postupovať v súlade s touto výzvou a s podmienkami súťaže, požiadavkami, 
spôsobom komunikácie, spôsobom predkladania návrhu a ostatnými dôležitými informáciami pri 

vypracovaní návrhu, ktoré sú súčasťou koncesnej dokumentácie zverejnenej na profile 

vyhlasovateľa v zmysle bodu 10 tejto Výzvy.  
Záležitosti neupravené v týchto súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  

  

Prílohy: 
Príloha č. 1: Prehľad umiestnenia prístreškov 

Príloha č. 2: Návrh koncesnej zmluvy 

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


