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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (OVS) 
podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov    

 

1.  Vyhlasovateľ OVS:     Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) 
           (ďalej len „vyhlasovateľ“) 

Sídlo:                                      823 11 Bratislava 216 
Označenie registra:          akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sa, oddiel: Sa, vložka č.: 3327/B 
 IČO:                                         35 884 916 
 

2. Kontaktná adresa a osoba vyhlasovateľa súťaže:  
Adresa:  Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

 Verejné obstarávanie 
 Letisko M. R. Štefánika 
 P.O.Box 160 
 823 11 Bratislava 216 

Meno:   Ing. Gabriela Feketeová 
Telefón:         02/3303 3760 
E – mail: gabriela.feketeova@bts.aero 

 

3. Predmet OVS   (ďalej len „predmet OVS“):  
Názov predmetu:     ,,Dodávka zemného plynu pre rok 2020“ 
 

Stručný opis predmetu OVS: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky predpokladaného množstva zemného plynu, 
vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta 
odberateľa, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým 
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, 
technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre 
zmluvné obdobie za odberné miesta.  
Vyhlasovateľ súťaže požaduje ročné vyhodnocovanie odobratého množstva. 

 
Zmluvné množstvá pre rok 2020: 
Veľko-odberné  miesto 

Veľkoodber : Letisko M.R. Štefánika Bratislava – spotreba  12 500 MWh/rok +/-20 % 
Denné maximálne množstvo DMM: 11 000 m³. 
Percentuálne váhy odberov: 
 

jan. febr. mar. apríl máj jún júl aug. sept. okt. nov. dec. 

20 19 10 5 1 1 1 1 1 6 17 18 

 
Malo-odberné miesto 

Maloodber: Letisko M.R. Štefánika Bratislava – spotreba  50 MWh/rok +/-20 % 
 
Požadovaná tolerancia pre spoločné zmluvné množstvo  + / - 20 % ( Take or Pay ) 
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4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 
Zmluva o združenej dodávke plynu  
Návrh zmluvy je uvedený v prílohe súťažných podkladov. 

 

5. Podmienky účasti: 
Uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení poskytovať službu a doklady na preukázanie 
spôsobilosti plniť predmet požadovanej zmluvy v nasledovnom rozsahu: 

 
Osobné postavenie 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré preukáže v zmysle § 32 ods. 2 zákona  
č. 343/2015 Z. z. predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, nie starších ako 3 
mesiace. 
V zmysle § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. môže uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods.2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. 
zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne. 
 
Finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri 
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 
činnosti. Tento prehľad uchádzač predloží ako čestné vyhlásenie, podpísané štatutárnym orgánom 
uchádzača. 
Požadovaná minimálna úroveň v zmysle § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z.: 
Výška obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku musí byť minimálne 640.000,- EUR bez 
DPH.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienka je primeraná k predmetu zákazky ako 
dôkaz, že uchádzač v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného 
postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru, ako je 
predmet zákazky, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného 
postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu. V zmysle § 38 ods. 6 písm. b) zákona č. 343/2015 
Z. z. požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nepresahuje 
dvojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanú za obdobie 12 mesiacov.  
 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť 
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
alebo záujemca vyhlasovateľovi súťaže preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy 
bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač 
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a 
ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html?ucinnost=01.02.2017#paragraf-32.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html?ucinnost=01.02.2017#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html?ucinnost=01.02.2017#paragraf-40.odsek-7
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Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia dokument určený vyhlasovateľom súťaže, môže finančné 
a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý vyhlasovateľ súťaže 
považuje za vhodný. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a 
ekonomického postavenia spoločne. 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. predložením zoznamu dodávok tovaru alebo 
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením 
cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Požadovaná minimálna úroveň  v zmysle § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z.: 
Zoznam realizovaných zákaziek, ktorých predmetom je dodávka plynu za predchádzajúce tri roky, 
doplnený potvrdeniami o kvalite dodania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, pričom 
minimálne 1 realizovaná zákazka musí byť s plnením minimálne 320.000,00 EUR bez DPH za 
stanovené obdobie celkom. 
 
Každá zákazka musí byť potvrdená odberateľom nasledovne: 
a)  ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. 
z., dokladom je referencia;  
b)  ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z., dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, 
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zákazky, ktoré nebudú spĺňať 
požiadavky vyhlasovateľa súťaže uvedené v tomto bode a v ktorých nebude uvedený finančný 
objem z dôvodu obchodného tajomstva, nebudú vyhlasovateľom súťaže uznané. Vyhlasovateľ 
súťaže si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených 
pri zákazke neuznať takúto zákazku. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienka má garantovať odborné a kvalitné 
plnenie zákaziek uchádzačom, preukázať schopnosti a kapacitné možnosti uchádzača, skúsenosti 
uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, a to 
s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti spoločne. 
 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do 
slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. 
 
Uchádzač uvedie zoznam všetkých predložených dokumentov, podpísaný štatutárnym orgánom 
spoločnosti.  
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6. Spôsob predkladania ponúk: 
Uchádzači predložia svoje ponuky poštou alebo osobne v uzavretom obale, v jednom vyhotovení 
v slovenskom jazyku. Ponuka musí byť predložená s uvedením adresy vyhlasovateľa súťaže, 
obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením: 

 
„SÚŤAŽ – PLYN – NEOTVÁRAŤ!“ 

 
Ponuky je potrebné predložiť na adresu sídla vyhlasovateľa: 

 
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) 
Verejné obstarávanie 
Letisko M. R. Štefánika 
P.O.Box 160 
823 11 Bratislava 216 

                                                                                                                

7. Lehota podávania návrhov: 
Do  28.05.2019 do 12:00 hod. 
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predloženú ponuku zmeniť, ani odvolať.      
Do OVS nebude možné zahrnúť ponuku, ktorá bude  predložená po určenej lehote.  

 

8. Lehota na oznámenie vybranej ponuky: 
Do  30.06.2019 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 

 

9. Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky:  
Ponuky budú vyhodnocované na základe stanovených kritérií:  

1. Najnižšia cena za 1 MWh v Eur bez DPH  pri predpokladanom celkovom zmluvnom 
množstve +/-20%, vrátane poplatku za služby súvisiace s prepravou a vrátane jej 
štruktúrovania      
– váha hodnotenia 99,9 % 

 
Cena bude uvedená na dve desatinné miesta bez spotrebnej dane a DPH, pričom cena za 
distribúciu plynu a ostatné regulované položky bude fakturovaná na základe platného 
a účinného rozhodnutia ÚRSO a tieto nie sú súčasťou ceny za 1 MWh.  V cene za 1 MWh 
musia byť započítané všetky náklady uchádzača súvisiace s plnením predmetu zákazky. 
K cene za dodávku plynu uvedenej v bode 6.1.2. článku 6. Zmluvy sa pri fakturácii 
nepripočíta spotrebná daň z plynu v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z 
elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z 
minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, nakoľko Odberateľ si uplatňuje dodávku 
plynu bez spotrebnej dane. 

 
2. Výška mesačného preddavku v rozsahu od 10% do 50% z predpokladanej mesačnej 

fakturácie za odber plynu                   
– váha hodnotenia 0,1 % 

 
Výška mesačného preddavku v % musí byť stanovená ako celé číslo bez desatinných miest. 
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Záverečné poradie bude stanovené po automatizovanom vyhodnotení prostredníctvom 
elektronickej aukcie podľa § 54 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Termín konania elektronickej aukcie bude uvedený vo výzve na účasť v 
elektronickej aukcii, ktorá bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred 
konaním elektronickej aukcie po úvodnom neverejnom vyhodnotení ponúk uchádzačov. 
 

10. Záväzok na úhradu nákladov 
Vyhlasovateľ neuhrádza záujemcom náklady, spojené s ich účasťou v OVS. Záujemci si v plnej 
miere hradia všetky náklady, spojené s ich účasťou v OVS. 

 

11. Ďalšie informácie: 
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 30.000,- EUR. Podmienky a spôsob úhrady zábezpeky sú uvedené 
v súťažných podkladoch. 
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov po predložení ponúk 
o zodpovedanie doplňujúcich otázok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neprijať ani jednu 
z predložených ponúk, súťaž zrušiť, prípadne zrušiť výsledok elektronickej aukcie a vyhlásiť 
elektronickú aukciu znova.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu aj v prípade ak obdrží iba jednu 
ponuku.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu uverejnených podmienok OVS.  
 
Podmienky OVS si môžu záujemcovia vyzdvihnúť do 28.05.2019 do 12:00 na adrese: 

 
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) 
Verejné obstarávanie 
Letisko M. R. Štefánika 
P.O.Box 160 
823 11 Bratislava 216 

 
alebo v rovnakom termíne požiadať o ich zaslanie elektronickou formou u kontaktnej osoby 
vyhlasovateľa súťaže. 

 


