OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ Č. OVS/9000830/75/20
Podľa § 281 - § 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Predmet zákazky:
Prevádzkovanie stavby: „Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“; vrátane
súvisiacej infraštruktúry.
Ide o zabezpečenie prevádzkovania majetku kanalizačnej infraštruktúry spolufinancovaných z
prostriedkov EÚ (EŠIF) a ŠR SR
1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Adresa sídla:
Právna forma:
IČO:
DRČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Telefón:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
akciová spoločnosť
36 056 006
2020095726
SK2020095726
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 705/S
ČSOB a.s. Banská Bystrica
SK2775000000000025781093
+421 (0)48 4327111

Kontaktná osoba:
JUDr. Ivan Daniš, tel.: +421 48 4327 243, e-mail: danis.ivan@stvs.sk
Tatiana Lachová, tel.: ´+421 48 4327 240, e-mail: lachova.tatiana@stvs.sk
2. Predmet zákazky:
Premetom zákazky je prenechanie infraštruktúrneho majetku vybudovaného v rámci stavby
„Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“; vrátane súvisiacej infraštruktúry,
prevádzkovateľovi do nájmu, a to tak aby ju tento za odplatu (nájomné) užíval, prevádzkoval a bral z
nej úžitky (stočné), za účelom zabezpečenia výkonu činností prevádzkovateľa podľa Zmluvy o nájme
vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a
prevádzkou vodárenskej infraštruktúry.
Rozsah zákazky je podrobnejšie uvedený v obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

Prevádzkovanie stavieb spolufinancovaných z prostriedkov EÚ (EŠIF) a ŠR SR

Základné informácie o stavbe:

Cieľom projektu bolo zabezpečiť nezávadné odvádzanie splaškových odpadových vôd
z aglomerácie Nitrianske Pravno a následné čistenie v novovybudovanej ČOV s kapacitou
3000 EO. Realizáciou projektu sa vybuduje stoková sieť v dĺžke 11 908,40 m zabezpečí
čistenie odpadových vôd v novej ČOV.
V zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
v znení neskorších predpisov, patrí stavba do II. kategórie prevádzkovania kanalizácie. Počet
riešených ekvivalentných obyvateľov: 3000.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

01

Stavebné objekty

SO 01

Stoková sieť

SO 02

Čerpacie stanice - stavebná časť

SO 03

ČOV Nitrianske Pravno

SO 03.2

VSTUPNÁ ČS A, ČS B

SO 03.3

PRIJÍMACIA STANICA FEKÁLIÍ

SO 03.4

ZDRUŽENÝ OBJEKT ČISTENIA

SO 03.5

AREÁLOVÝ VODOVOD, VODOMERNÁ ŠACHTA 2

SO 03.6

AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA, VÝUSTNÝ
OBJEKT, MERNÝ OBJEKT

SO 03.7

AREÁLOVÉ CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY,
PRÍSTUPOVÁ CESTA

SO 03.8

TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY

SO 03.9

OPLOTENIE ČOV

SO 03.11

VODOVODNÁ PRÍPOJKA K ČOV

SO 03.12

VN PRÍPOJKA, TRAFOSTANICA

02

Prevádzkové súbory

PS 01

Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť

PS 02

Čerpacie stanice - elektrotechnologická časť

PS 03

Čerpacie stanice - MaR, ASRTP, prenosy

PS 04

Čistiareň odpadových vôd – strojnotechnologická časť

PS 05, PS 06

Motorická inštalácia

Rozsah stavby je špecifikovaný podľa dokumentácie pre realizáciu stavby; presný rozsah majetku
vybudovaného v rámci stavby bude upresnený v zmysle čl. 4. bod 3) Zmluvy o nájme vodárenskej
infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou
vodárenskej infraštruktúry, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy.
Základné informácie o existujúcej kanalizačnej infraštruktúre v aglomerácii :
V zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov patrí existujúca kanalizačná infraštruktúra v aglomerácii Nitrianske
Pravno do II. kategórie prevádzkovania kanalizácie.
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Vyhlasovateľ počas lehoty na predkladanie ponúk umožní navrhovateľom nahliadnutie do
technickej a ekonomickej dokumentácie potrebnej k prevádzkovaniu existujúcej kanalizačnej
infraštruktúry v aglomerácii. Navrhovatelia, ktorí budú mať záujem nahliadnuť do vyššie uvedenej
dokumentácie sa ohlásia telefonicky deň vopred u osoby poskytujúcej technické informácie.
3. Typ zmluvy, ktorá sa uzatvorí:
Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Zmluvy o nájme vodárenskej infraštruktúry a
o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok prevádzky stavieb spolufinancovaných z prostriedkov
EÚ (EŠIF) a ŠR SR obsahuje Príloha č. 1 – Obchodné podmienky, tejto výzvy.
Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s
nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry nadobudne platnosť podpísaním oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia a za predpokladu splnenia podmienok
stanovených platnými právnymi predpismi. Zmluva podlieha schváľovaciemu procesu výberu
prevádzkovateľa stavieb spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF a ŠR SR poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku. Pokiaľ proces výberu prevádzkovateľa stavieb
spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF a ŠR SR nebude úspešne overený, zmluva stratí účinnosť.
Miestom plnenia Zmluvy o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb
súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry bude: Slovenská republika,
Aglomerácia Nitrianske Pravno, Obec Nitrianske Pravno.
Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s
nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry bude uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu 119
(slovom: stodevätnásť) mesiacov odo dňa jej účinnosti.
Uzavretá Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb
súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry nesmie byť v rozpore s touto výzvou,
jej prílohami a návrhom predloženým úspešným navrhovateľom.
4. Komplexnosť návrhu:
Navrhovateľ predloží komplexný návrh na celý predmet zákazky, čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
Variantné riešenie sa neumožňuje predložiť. Ak súčasťou návrhu bude aj variantné riešenie, variantné
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
5. Úhrada nákladov spojených s účasťou v súťaži:
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou na tejto obchodnej verejnej
súťaži.
Návrhy doručené na adresu vyhlasovateľa a predložené v lehote na predkladanie návrhov podľa bodu
č. 13 tejto výzvy sa navrhovateľom nevracajú. Zostávajú súčasťou dokumentácie obchodnej verejnej
súťaže.
6. Miesto doručenia návrhov:
Názov:
Sídlo:
Ulica:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Partizánska cesta
Číslo: 5

Pri osobnom doručení:
Poschodie: prízemie

Číslo kancelárie: 32
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7. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovateľ predkladá návrh do súťaže v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedená:
a) adresa vyhlasovateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica;
b) adresa navrhovateľa: obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania; emailová adresa
c) označenie obalu: „Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV - OBCHODNÁ
VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ"
Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom:
a) poštou (v prípade, že navrhovateľ predloží návrh prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci
je termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi);
b) kuriérom;
c) osobne (v prípade, že navrhovateľ predloží návrh osobne vyhlasovateľ vydá navrhovateľovi
potvrdenie o prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia návrhu).
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Súčasťou návrhu musí byť:
a) doklady a dokumenty požadované vyhlasovateľom;
b) návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch v šiestich vyhotoveniach.
Ak návrh predkladá skupina navrhovateľov v návrhu zmluvy musia byť uvedení všetci jej členovia.
Ak ostatní členovia skupiny navrhovateľov splnomocnili vedúceho skupiny k podpisu zmluvy, musí
byť v návrhu okrem Zmluvy o združení, podpísanej všetkými členmi skupiny, pripojené i písomné
splnomocnenie, v ktorom musí byť uvedený rozsah splnomocnenia a právo vedúceho člena skupiny
navrhovateľov konať v mene skupiny v záväzkových vzťahoch.
8. Obsah návrhu:
Navrhovateľ je povinný predložiť návrh s nasledovným obsahom:
a) súpis všetkých predložených dokladov a dokumentov;
b) vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v návrhu;
c) vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami určenými vyhlasovateľom;
d) návrh na plnenie kritérií hodnotenia návrhov;
e) výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia),
alebo výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov, alebo potvrdenie príslušného orgánu alebo čestné vyhlásenie podľa
predpisov v krajine sídla navrhovateľa, pričom v predloženom doklade musí byť ako predmet
činnosti zapísané – prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až II (prípadne III.). kategórie ;
f) doklad o oprávnení poskytovať požadovanú službu v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov alebo čestné vyhlásenie podľa
predpisov v krajine sídla navrhovateľa, pre príslušnú kategóriu prevádzkovania kanalizácie;
g) výpis z registra partnerov verejného sektora;
h) iné doklady a dokumenty podľa tejto výzvy;
i) návrh zmluvy s obsahom zodpovedajúcim Prílohe č. 1 tejto výzvy
j) meno priezvisko telefónne číslo a emailovú adresu kontaktnej osoby oprávnenej konať vo veciach
tejto obchodnej verejnej súťaže.
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu – a to
písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod..
Navrhovateľ návrh s dokumentmi a dokladmi zviaže – pevne spojí.
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Vyhlasovateľ odporúča, aby uchádzač všetky dokumenty tvoriace súčasť návrhu očísloval a podpísal
na každej strane dokumentu.
9. Jazyk návrhu a dorozumievanie:
Celý návrh, tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Navrhovatelia so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predložia návrh vypracovaný v súlade s
časťou 8) tejto výzvy. Obsah návrhu v slovenskom jazyku a doklady týkajúce sa osobného postavenia
vrátane čestných vyhlásení v pôvodnom jazyku ako aj ich znalecký (úradný) slovenský preklad.
Výnimka platí pre dokumenty písané v českom jazyku.
V prípade, že výberové konanie vyhrá zahraničný prevádzkovateľ, zmluva bude podpísaná v zmysle
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zmluva, ktorá nebude vyhotovená v
štátnom jazyku, musí byť úradne preložená, výnimka platí pre zmluvy vyhotovené v českom jazyku.
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi vyhlasovateľom a
navrhovateľmi sa bude uskutočňovať písomnou formou.
10. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti navrhovateľa:
Predloženie požadovaných dokladov v zmysle bodu 8) tejto výzvy.
11. Kritériá hodnotenia návrhov:
Výška ročného nájomného bude vypočítaná nasledovne:
Nt = RPS(t-1) x k
Nt = výška Nájomného v roku t
RPS(t-1) = ročné tržby zo stočného pre rok t - 1;
k = koeficient - podiel výšky ročného príjmu prevádzkovateľa zo stočného -pokrývajúci priame
náklady Vlastníka súvisiace s prenajatou Infraštruktúrou a primeraný zisk Vlastníka na obnovu
existujúcej Infraštruktúry, ktorého výška je určená na úrovni 15 %;
k = 0,15 (čo predstavuje výšku 15 %)
Nakoľko veličiny vstupujúce do výšky ročného nájomného nie sú zo strany navrhovateľov
ovplyvniteľné, kritériom výberu najvhodnejšieho návrhu bude výška koeficientu „k“, pričom
musí byť dodržaná minimálna výška koeficientu „k“ na úrovni k = 0,15, čo zodpovedá 15 % z výšky
ročného príjmu prevádzkovateľa zo stočného.
Komisia vyhlasovateľa zložená z minimálne troch členov vyberie z návrhov zodpovedajúcim
podmienkam tejto výzvy ten návrh, ktorého výška koeficientu „k“ bude najvyššia, minimálne však na
úrovni 0,15.
V prípade, že v návrhu navrhovateľa bude výška koeficientu „k“ nižšia ako 0,15, vyhlasovateľ si
v zmysle bodu č. 17 tejto výzvy vyhradzuje právo uvedený návrh neprijať.
Hodnotiť sa budú len návrhy, ktoré splnili všetky podmienky uvedené v tejto výzve na predkladanie
návrhov.
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Kritéria výberu najvhodnejšieho návrhu:
Hodnotenie ponúk navrhovateľov je dané pridelením príslušného počtu bodov posudzovaným údajom,
uvedeným v návrhoch.
Najvyššie navrhnutá úroveň koeficientu k ................................................................ max. 100 bodov
(max. bodová hodnota je pre najvyššie navrhnutú úroveň koeficientu k, pri ostatných sa určí úmerou.)
Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Každý člen komisie vyhodnocuje návrhy uchádzačov samostatne.
Najvyššie navrhnutá úroveň koeficientu k - max. 100 bodov
(max. bodová hodnota je pre najvyššie navrhnutú úroveň koeficientu „k“, pri ostatných bude určený
úmerou)
Člen komisie pridelí maximálny počet bodov návrhu s najvyššie navrhnutou úrovňou koeficientu „k“ a
pri ostatných návrhoch sa počet bodov určí úmerou. Hodnotenie navrhnutej úrovne koeficientu „k“
ostatných návrhov sa vyjadrí ako podiel najvyššie navrhnutej úrovne koeficientu „k“ platného návrhu
a navrhnutej úrovne koeficientu k príslušného vyhodnocovaného návrhu, prenásobený maximálnym
počtom bodov pre uvedené kritérium.
Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie návrhov. Výsledné hodnoty hodnotenia jednotlivých
návrhov od členov komisie sa spočítajú a určí sa poradie úspešnosti návrhov.
Úspešným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ, ktorého návrh po súčte
výsledných hodnôt vyhodnotenia jednotlivých členov komisie dosiahne najvyššie bodové
ohodnotenie.
11.1 Pomocné hodnotiace kritérium.
V prípade rovnakého súhrnného počtu bodov u viacerých navrhovateľov, bude pre výber víťazného
uchádzača použité pomocné kritérium - výška obratu v oblasti, ktorej sa táto výzva týka za rok 2019
jednotlivých navrhovateľov s rovnakým súhrnným počtom bodov.
V prípade rovnakého súhrnného počtu bodov u viacerých navrhovateľov vyhlasovateľ vyzve
navrhovateľov s rovnakým súhrnným počtom bodov aby mu do 10 dní od doručenia výzvy predložili
ročnú účtovnú závierku za rok 2019. Prepočet inej meny na Eur vykoná navrhovateľ výmenným
kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia tejto výzvy.
Ak navrhovateľ s rovnakým súhrnným počtom bodov nepredloží ročnú účtovnú závierku za rok 2019
v lehote podľa tohto bodu, bude vyhlasovateľ pre účely tejto výzvy posudzovať výšku jeho obratu v
oblasti, ktorej sa táto výzva týka za rok 2019 vo výške 0.
Úspešným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže sa v tomto prípade stane navrhovateľ, ktorého
návrh po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia jednotlivých členov komisie dosiahne najvyššie
bodové ohodnotenie a výška jeho obratu v oblasti, ktorej sa táto výzva týka za rok 2019 bude
najvyššia.
Najvyšší počet bodov – 100, bude pridelený predkladateľovi s najvyšším obratom v oblasti, ktorej sa
táto výzva týka za rok 2019, pri ostatných bude určený úmerou.
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12. Spôsob výberu:
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah (v
zmysle bodu 8) tejto výzvy) bude zodpovedať stanoveným podmienkam súťaže.
13. Lehota na predkladanie návrhov:
Dátum: 18.8.2020 v čase: do 10.00 hod.
Návrhy predložené po lehote na predkladanie návrhov nebude možné zahrnúť do obchodnej verejnej
súťaže a budú vrátené navrhovateľom neotvorené.
Navrhovateľ môže predložený návrh dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie návrhov. Doplnenie alebo zmenu návrhu je možné vykonať len vrátením pôvodného
návrhu na základe písomnej žiadosti navrhovateľa zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne navrhovateľom alebo splnomocnenou osobou navrhovateľa na adresu vyhlasovateľa
a doručením nového návrhu v lehote na predkladanie návrhov. Odvolanie návrhu je potrebné vykonať
písomnou žiadosťou navrhovateľa doručenou vyhlasovateľovi v lehote na predkladanie návrhov.
Predložené návrhy nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.
14. Lehota a miesto otvárania obálok s návrhmi:
Dátum: 18.8 čas: 13.00 hod.
Miesto: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, I.
poschodie – zasadacia miestnosť.
Každý otvorený návrh komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bol predložený.
Skôr ako komisia na vyhodnotenie návrhov pristúpi k hodnoteniu ponúk, preskúma, či všetky návrhy
spĺňajú požiadavky vyhlasovateľa a rozhodne, či návrh:
a) obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktorými navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok
účasti v obchodnej verejnej súťaži;
b) zodpovedá pokynom a dokumentom uvedeným v tejto výzve.
Skutočne zodpovedajúci je návrh, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa tejto
výzvy a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými
dokumentmi.
Návrhy, ktoré nebudú zodpovedať týmto požiadavkám budú z obchodnej verejnej súťaže vylúčené.
Vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov,
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v obchodnej verejnej súťaži (nie však o doplnenie
chýbajúcich dokladov). Požiadavka na doplnenie však nesmie ísť nad rámec požiadaviek uvedených
vo výzve na predkladanie návrhov.
Navrhovateľ bude upovedomený o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia.
15. Oznámenie vybraného návrhu:
Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s vybraným návrhom, že prijíma jeho návrh. Navrhovateľom,
ktorí boli neúspešní oznámi formou listu resp. emailom na adresu osoby oprávnenej konať vo veciach
tejto obchodnej verejnej súťaže , že neuspeli a ich návrhy odmietol.
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16. Lehota viazanosti:
Lehota, počas ktorej je navrhovateľ viazaný svojou ponukou je 31.3.2021.
V prípade predĺženia lehoty viazanosti, ju navrhovateľ nemusí akceptovať. V prípade, že predĺženie
lehoty viazanosti písomne neodsúhlasí do určeného termínu, bude sa pokladať predložená ponuka za
neplatnú a v ďalšom priebehu OVS sa nebude posudzovať.
17. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:
a) meniť podmienky tejto výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy;
b) odmietnuť všetky predložené návrhy;
c) odmietnuť návrh navrhovateľa v prípade, že v jeho návrhu bude výška koeficientu „k“ nižšia ako
0,15;
d) zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá podmienkam tejto výzvy;
e) zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola
vyhlásená a nebolo možné ich predvídať;
f) uzavrieť zmluvu s riadne vybraným navrhovateľom najvhodnejšieho návrhu v lehote na
uzatvorenie zmluvy v zmysle bodu 8) tejto výzvy;
g) v prípade, že navrhovateľ, ktorého návrh vyhlasovateľ vyhodnotil ako najvhodnejší z
predložených návrhov z akéhokoľvek dôvodu odmietne výzvu na uzavretie zmluvy v lehote na
uzavretie zmluvy, o čom písomne upovedomí vyhlasovateľa do piatich dní od doručenia
oznámenia vybraného návrhu, vyzve vyhlasovateľ na uzavretie zmluvy navrhovateľa, ktorého
návrh bol vyhodnotení ako druhý v poradí;
h) v prípade, že vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorého návrh vyhodnotil ako
najvhodnejší z predložených návrhov v lehote na uzavretie zmluvy, vyhlási vyhlasovateľ novú
obchodnú verejnú súťaž;
i) v prípade, ak do uvedeného termínu na predkladanie návrhov nebude doručený ani jeden návrh,
vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž;
j) v prípade, ak Riadiaci orgán po predložení dokumentácie k obstaraniu tejto zákazky neschváli
spôsob výberu prevádzkovateľa a neodsúhlasí zmluvu s víťazným uchádzačom, vyhlasovateľ
obchodnú verejnú súťaž zruší a vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž.
Zmena podmienok podľa písm. a) tohto bodu sa vykoná spôsobom a prostriedkami, tak ako bola
vyhlásená táto výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy.
V Banskej Bystrici, dňa 30.7.2020

JUDr. Ivan Daniš
vedúci kancelárie VO

Prílohy:
 finančná analýza textová časť + tabuľková časť,
 obchodné podmienky – zmluva,
 zmluva o NFP, všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP,
 stavebné povolenie,
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zoznam infraštruktúry
A. sprievodná správa,
B. súhrnná správa
kontaktná osoba - formulár
návrh na plnenie kritéria - formulár,
vyhlásenie o súhlase s podmienkami určenými vo výzve - formulár,
vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti dokladov - formulár,
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