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ÚVOD	
	
Predložením	svojej	ponuky,	uchádzač	v	plnom	rozsahu	a	bez	obmedzenia	akceptuje	všetky	zmluvné	podmienky,	
vrátane	všetkých	častí	obsiahnutých	v	týchto	súťažných	podkladoch,	ako	výlučné	podmienky	zadávania	nadlimitnej	
zákazky	a	zrieka	sa	svojich	vlastných	podmienok.	
	
Prevzatím	týchto	súťažných	podkladov	záujemca	potvrdzuje,	že	mu	je	známe,	že	obstarávateľ	má	k	týmto	súťažným	
podkladom	výhradné	práva	a	vyhlasuje,	že	súťažné	podklady	použije	len	na	spracovanie	ponuky	pri	zadávaní	tejto	
zákazky	a	zabezpečí,	aby	ich	nebolo	možné	akýmkoľvek	spôsobom	zneužiť	treťou	osobou.	V	prípade	nedodržania	
tohto	záväzku	je	mu	zrejmé,	že	obstarávateľ	má	právo	uplatniť	si	náhradu	škody.	
	
Predpokladá	sa,	že	záujemcovia	dôkladne	preskúmajú	a	rešpektujú	všetky	pokyny	a	lehoty	obsiahnuté	v	súťažných	
podkladoch.	 Ak	 uchádzač	 nedodá	 všetky	 požadované	 doklady,	 informácie	 a	 dokumentáciu	 alebo	 ak	 ním	
predložená	ponuka	nebude	zodpovedať	podmienkam	uvedeným	v	oznámení	o	vyhlásení	verejného	obstarávania	
pri	 zadávaní	 nadlimitnej	 zákazky	 a	 požiadavkám	 obstarávateľa	 uvedeným	 v	 súťažných	 podkladoch,	 bude	 jeho	
ponuka	zo	zadávania	nadlimitnej	zákazky	vylúčená.	
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Časť	I.	
Všeobecné	informácie	

	

1. Identifikácia	obstarávateľa	

1.1 Verejné	prístavy,	a.	s.	
Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
IČO:	36	856	541	
	
kontaktné	miesto	obstarávateľa:		
	
Verejné	prístavy,	a.	s.	
Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
	
kontaktná	osoba:	Mgr.	Ján	Beňa	
Tel:	+421	220620537	
e-mail:	jan.bena@vpas.sk	
	

1.2 Verejné	prístavy,	a.	 s.	 sú	obstarávateľom	podľa	§	9	ods.	9	písm.	c)	 zákona	č.	343/2015	Z.	 z.	o	
verejnom	obstarávaní	 a	o	 zmene	a	doplnení	niektorých	 zákonov	v	 znení	neskorších	predpisov	
(ďalej	len	„ZVO“).		

																							 	

2. Predmet	súťažných	podkladov	a	postup	vo	verejnom	obstarávaní	

2.1 Predmetom	 týchto	 súťažných	podkladov	 je	 postup	pri	 zadávaní	 zákazky	na	poskytnutie	 služby	
podľa	ustanovenia	§	3	ods.	4	ZVO	s	predmetom	uvedeným	v	bode	3	týchto	súťažných	podkladov.		
	

2.2 Zákazka	bude	zadaná	postupom	verejnej	súťaže	podľa	§	91	ZVO,	a	to	ako	reverzná	verejná	súťaž	
podľa	§	66	ods.	7	ZVO.	
	

3. Predmet	zákazky		

3.1 Predmetom	zákazky	je	vypracovanie	častí	štúdie	realizovateľnosti:	„Vybudovanie	terminálu	LNG	
vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava“,	 a	 to	 (i)	 technickej	 štúdie	 (ďalej	 aj	 len	 „Časť	 1	 predmetu	
zákazky“);	 bezpečnostnej	 dokumentácie	 k	 vybranej	 technológii	 (ďalej	 aj	 len	 „Časť	 2	predmetu	
zákazky“);	 (iii)	 CBA	 (ďalej	 aj	 len	 „Časť	 3	 predmetu	 zákazky“);	 (iv)	 zámeru	 EIA	 a	 zabezpečenia	
procesu	hodnotenia	dopadov	na	životné	prostredie	(ďalej	aj	len	„Časť	4	predmetu	zákazky“).	
	

3.2 Kód	služby	z	CPV	pre	všetky	časti	predmetu	zákazky:			
	

Spoločný	slovník	obstarávania	(CPV)																		
Časť	1	predmetu	zákazky	

	 Hlavný	slovník	
Doplnkový	

slovník	(ak	sa	
uplatňuje)	

Hlavný	
predmet		

71241000-
9:		 Štúdia	realizovateľnosti,	poradenská	služba,	analýza	 neuplatňuje	sa	

Doplňujúce	
predmety		

71335000-
5:	

Inžinierske	štúdie	
	
Analytické	služby	

neuplatňuje	sa	
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71620000-
0:	

	
Časť	2	predmetu	zákazky	

	 Hlavný	slovník	
Doplnkový	

slovník	(ak	sa	
uplatňuje)	

Hlavný	
predmet		

71313410-
2:		

Posudzovanie	rizík	a	nebezpečenstiev	v	súvislosti	so	
stavbami	 neuplatňuje	sa	

Doplňujúce	
predmety		

79417000-
0:	
71317000-
3:	

Bezpečnostné	poradenstvo	
Poradenské	služby	pre	oblasť	ochrany	a	kontroly	pred	
nebezpečím	

neuplatňuje	sa	

	
Časť	3	predmetu	zákazky	

	 Hlavný	slovník	
Doplnkový	

slovník	(ak	sa	
uplatňuje)	

Hlavný	
predmet		

71242000-
6:	

 
Príprava	projektov	a	návrhov,	odhad	nákladov 
	

neuplatňuje	sa	

Doplňujúce	
predmety		

79311410-
4:	
71244000-
0:	

Posudzovanie	ekonomického	vplyvu	
Výpočet	nákladov,	monitorovanie	nákladov	 neuplatňuje	sa	

	
Časť	4	predmetu	zákazky	

	 Hlavný	slovník	
Doplnkový	

slovník	(ak	sa	
uplatňuje)	

Hlavný	
predmet		

71313400-
9:	

Posudzovanie	vplyvu	na	životné	prostredie	v	
súvislosti	so	stavbami	 neuplatňuje	sa	

Doplňujúce	
predmety		

71313430-
8:	
71313440-
1:	

Analýza	indikátorov	životného	prostredia	v	súvislosti	
so	stavbami	
Služby	na	posudzovanie	vplyvu	(EIA)	na	životné	
prostredie	v	súvislosti	so	stavbami	

neuplatňuje	sa	

	
3.3 Bližšie	vymedzenie	predmetu	zákazky	je	v	časti	B.	Opis	predmetu	zákazky.	

	
3.4 Predmet	zákazky	sa	delí	na	časti:		

a) vypracovanie	technickej	štúdie;	
b) vypracovanie	bezpečnostnej	dokumentácie	k	vybranej	technológii;	
c) vypracovanie	CBA	analýzy;	
d) vypracovanie	 zámeru	 EIA	 a	 zabezpečenia	 procesu	 hodnotenia	 dopadov	 na	 životné	

prostredie.	
	

3.5 Ponuku	 je	možné	predkladať	na	všetky	časti	predmetu	zákazky	a	aj	 samostatne	na	každú	časť	
predmetu	zákazky	s	cieľom	uplatnenia	širšej	hospodárskej	súťaže	a	s	cieľom	väčšej	účasti	malých	
a	stredných	podnikov	v	súťaži.	

	

4. Komplexnosť	zákazky	
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4.1 Uchádzač	predloží	konečnú	ponuku	na	Časť	1	predmetu	zákazky	a/alebo	Časť	2	predmetu	zákazky	
a/alebo	Časť	3	predmetu	zákazky	a/alebo	Časť	4	predmetu	zákazky.	
	

4.2 Ponuky	 predložené	 na	 menšie	 časti	 predmetu	 zákazky,	 ako	 definované	 týmto	 súťažnými	
podkladmi,	 nebudú	 akceptované	 a	 bude	 sa	 na	 ne	 prihliadať	 ako	 na	 ponuky,	 ktoré	 nesplnili	
požiadavky	obstarávateľa	na	predmet	zákazky.	

	

5. Zdroj	finančných	prostriedkov	a	spôsob	financovania	

5.1 Predmet	zákazky	bude	financovaný	v	rámci	Operačného	programu	Integrovaná	infraštruktúra,	a	
to	 prostredníctvom	 finančných	 zdrojov	 Kohézneho	 fondu	 formou	 nenávratného	 finančného	
príspevku	a	z	vlastných	zdrojov	obstarávateľa.	
	

5.2 Obstarávateľ	bude	 financovať	predmet	 zákazky	v	 súlade	 s	návrhmi	 zmlúv	o	dielo,	 ktoré	 tvoria	
súčasť	týchto	súťažných	podkladov	(časť	D.	Obchodné	podmienky).		

	
5.3 Obstarávateľ	upozorňuje	záujemcov/uchádzačov,	že	predmetné	obstarávanie	pred	podpísaním	

zmluvy	s	úspešným	uchádzačom	podlieha	v	zmysle	§	24b	a	nasl.	zákona	č.	528/2008	Z.	z.	o	pomoci	
a	 podpore	 poskytovanej	 z	 fondov	 Európskeho	 spoločenstva	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	
administratívnej	 kontrole	 uskutočnenej	 poskytovateľom	 nenávratného	 finančného	 príspevku	
(príslušným	 riadiacim	orgánom)	 a	 v	 zmysle	 §	 169	 ods.	 2	 ZVO	 konaniu	 o	 preskúmanie	 úkonov	
obstarávateľa.		
	

5.4 Predpokladaná	hodnota	zákazky	pre	Časť	1	predmetu	zákazky	je	440	500,-	EUR	bez	DPH,	pre	Časť	
2	predmetu	zákazky	je	70	000,-	EUR	bez	DPH,	pre	Časť	3	predmetu	zákazky	je	50	000,-	EUR	bez	
DPH	a	pre	Časť	4	predmetu	zákazky	je	100	000,-	EUR	bez	DPH.	Spolu	tak	predpokladaná	hodnota	
zákazky	predstavuje	660	500,-	EUR	bez	DPH.		

	

6. Typ	zmluvy	

6.1 Zmluva	podľa	§	3	ods.	4	ZVO	s	náležitosťami	zmluvy	o	dielo	podľa	§	536	a	nasl.	zákona	č.	513/1991	
Zb.	Obchodný	zákonník	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„Obchodný	zákonník“),	a	to	pre	
všetky	časti	predmetu	zákazky.	

	
6.2 Podrobné	vymedzenie	zmluvných	podmienok	zákazky	tvorí	časť	B.	Opis	predmetu	zákazky,	časť	

C.	Spôsob	určenia	ceny	a	časť	D.	Obchodné	podmienky.	
	

7. Miesto	a	lehota	plnenia	

7.1 Miesto	plnenia	pre	všetky	časti	predmetu	zákazky:		
hlavné	miesto:		 NUTS	kód	SK010,	Bratislavský	kraj,		

obec:	Bratislava	-	mestská	časť	Ružinov,	okres:	Bratislava	II	
	

7.2 Termín	plnenia:		
a) Časť	1	predmetu	zákazky	bude	dodaná	najneskôr	do	4	mesiacov	odo	dňa	účinnosti	zmluvy.	
b) Časť	2	predmetu	zákazky	bude	dodaná	najneskôr	do	8	mesiacov	odo	dňa	účinnosti	zmluvy.	
c) Časť	3	predmetu	zákazky	bude	dodaná	najneskôr	do	6	mesiacov	odo	dňa	účinnosti	zmluvy.	
d) Časť	4	predmetu	zákazky	bude	dodaná	najneskôr	do	10	mesiacov	odo	dňa	účinnosti	zmluvy.	

	

8. Hospodársky	subjekt,	záujemca	a	uchádzač	
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8.1 Za	hospodársky	subjekt	sa	považuje	fyzická	osoba,	právnická	osoba	alebo	skupina	takýchto	osôb,	
ktorá	na	trh	dodáva	tovar,	uskutočňuje	stavebné	práce	alebo	poskytuje	službu.	
	

8.2 Za	záujemcu	sa	považuje	hospodársky	subjekt,	ktorý	má	záujem	o	účasť	vo	verejnom	obstarávaní.	
	

8.3 Za	uchádzača	sa	považuje	hospodársky	subjekt,	ktorý	predložil	ponuku.	
	

9. Skupina	dodávateľov	

9.1 Verejného	obstarávania	sa	môže	zúčastniť	skupina	dodávateľov.	Skupina	dodávateľov	vytvorená	
na	účely	účasti	 v	 súťaži	podľa	§	37	ZVO	určí	 v	 súvislosti	 s	 jej	účasťou	v	 súťaži	 vedúceho	člena	
skupiny,	ktorý	bude	oprávnený	prijímať	pokyny	od	obstarávateľa	za	všetkých	členov	skupiny	a	
zastupovať	všetkých	členov	skupiny.	Členovia	skupiny	dodávateľov	sú	vo	vzťahu	k	obstarávateľovi	
zaviazaní	spoločne	a	nerozdielne.	
	

9.2 Obstarávateľ	nevyžaduje	od	skupiny	dodávateľov,	aby	vytvorila	právnu	formu	na	účely	účasti	vo	
verejnom	obstarávaní.	
	

9.3 V	prípade	prijatia	ponuky	skupiny	dodávateľov	obstarávateľ	vyžaduje,	aby	skupina	dodávateľov	
pred	 podpisom	 uzatvorila	 a	 predložila	 obstarávateľovi	 zmluvu,	 v	 ktorej	 budú	 jednoznačne	
stanovené	vzájomné	práva	a	povinnosti,	kto	sa	akou	častou	bude	podielať	na	plnení	zákazky,	ako	
aj	skutočnosť,	že	všetci	členovia	skupiny	uchádzačov	sú	zaviazaní	zo	záväzkov	voči	obstarávateľovi	
spoločne	a	nerozdielne.	

	

10. Definovanie	ponuky	a	jej	predloženie	

10.1 Ponuka	pre	účely	zadávania	tejto	nadlimitnej	zákazky	je	prejav	slobodnej	vôle	záujemcu,	že	chce	
za	úhradu	poskytnúť	obstarávateľovi	určené	plnenie	pre	Časť	1	predmetu	zákazky	a/alebo	pre	
Časť	 2	 predmetu	 zákazky	 a/alebo	 pre	 Časť	 3	 predmetu	 zákazky	 a/alebo	 pre	 Časť	 4	 predmetu	
zákazky	pri	dodržaní	podmienok	stanovených	obstarávateľom	bez	určovania	svojich	osobitných	
podmienok.	

	
10.2 Uchádzač	alebo	skupina	môže	predložiť	pre	každú	časť	predmetu	zákazky	iba	jednu	ponuku	vo	

forme	podľa	týchto	súťažných	podkladov,	vrátane	riadne	podpísaného	návrhu	zmluvy.	Uchádzač	
nemôže	 byť	 v	 tom	 istom	postupe	 zadávania	 časti	 zákazky	 členom	 skupiny	 dodávateľov,	 ktorá	
predkladá	ponuku.	Obstarávateľ	vylúči	uchádzača,	ktorý	je	súčasne	členom	skupiny	dodávateľov,	
a	to	v	súlade	s	§	49	ods.	7	ZVO.		

	
10.3 Uchádzač	 predkladá	 ponuku	 v	 uzavretom	 obale	 podľa	 bodu	 22.	 týchto	 súťažných	 podkladov	

osobne	alebo	poštovou	zásielkou	na	adresu	uvedenú	v	bode	23.1	týchto	súťažných	podkladov	
v	lehote	podľa	bodu	23.2	týchto	súťažných	podkladov.	

	
10.4 V	prípade,	že	uchádzač	predloží	ponuku	prostredníctvom	poštovej	zásielky,	je	podľa	bodu	23.2	

týchto	súťažných	podkladov	rozhodujúci	termín	doručenia	ponuky	na	adresu	kontaktného	miesta	
obstarávateľa.	

	
10.5 Pri	 osobnom	 doručení	 ponuky	 na	 adrese	 uvedenej	 v	 bode	 23.1	 týchto	 súťažných	 podkladov	

obstarávateľ	 vydá	 uchádzačovi	 potvrdenie	 o	 jej	 prevzatí	 s	 uvedením	 dátumu,	 času	 a	 miesta	
prevzatia	ponuky.	
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11. Variantné	riešenie	

11.1 Neumožňuje	sa	predložiť	variantné	riešenie.	
	
11.2 Ak	súčasťou	ponuky	bude	aj	variantné	riešenie,	nebude	zaradené	do	vyhodnotenia	a	bude	sa	naň	

hľadieť	akoby	nebolo	predložené.	Vyhodnotené	bude	iba	základné	riešenie.	
	

12. Platnosť	ponuky	

12.1 Ponuky	zostávajú	platné	počas	lehoty	viazanosti	ponúk	stanovenej	do	31.08.2018.	
	
12.2 V	prípade	uplatnenia	 revíznych	postupov	a/alebo	prieťahov	pri	 vyhodnocovaní	 ponúk	 a/alebo	

prieťahov	 pri	 vyhodnocovaní	 splnenia	 podmienok	 účasti,	 ktoré	 obstarávateľ	 nezavinil,	 môže	
obstarávateľ	 podľa	 okolností	 primerane	 predĺžiť	 lehotu	 viazanosti	 ponúk,	 čo	 písomne	 oznámi	
uchádzačom.	

	

13. Náklady	na	ponuku	

13.1 Všetky	 výdavky	 spojené	 s	 prípravou	 a	 predložením	 ponuky	 znáša	 uchádzač	 bez	 akéhokoľvek	
finančného	alebo	iného	nároku	voči	obstarávateľovi,	a	to	aj	v	prípade,	že	obstarávateľ	neprijme	
jeho	predloženú	ponuku	alebo	zruší	tento	postup	zadávania	zákazky.	
	

13.2 Ponuky	 doručené	 na	 adresu	 uvedenú	 v	 bode	 23.1	 týchto	 súťažných	 podkladov	 a	 predložené	
v	lehote	na	predkladanie	ponúk	podľa	bodu	23.2	týchto	súťažných	podkladov	sa	počas	plynutia	
lehoty	 viazanosti	 a	 ani	 po	 uplynutí	 lehoty	 viazanosti	 ponúk	 podľa	 bodu	 12.	 týchto	 súťažných	
podkladov	uchádzačom	nevracajú.	Zostávajú	ako	súčasť	dokumentácie	o	verejnom	obstarávaní.		
	

13.3 Nevybratie	 uchádzača	 za	 dodávateľa	 tovaru	 pri	 zadávaní	 tejto	 zákazky	 nevytvára	 nárok	 na	
uplatnenie	náhrady	škody.	 	
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Časť	II.	
Komunikácia	a	vysvetlenie	

	

14. Komunikácia	medzi	obstarávateľom	a	záujemcami	a/alebo	uchádzačmi	

14.1 Poskytovanie	vysvetlení	a	 iná	komunikácia	 (ďalej	 len	„informácie“	alebo	„komunikácia“)	medzi	
obstarávateľom	a	 záujemcami	a/alebo	uchádzačmi	 sa	uskutočňuje	 spôsobom,	ktorý	 zabezpečí	
integritu	a	zachovávanie	dôvernosti	údajov	uvedených	v	ponuke.	
	

14.2 Komunikácia	medzi	obstarávateľom	a	záujemcami	a/alebo	uchádzačmi	sa	v	súlade	s	§	187	ods.	8	
ZVO	 do	 18.10.2018	môže	 uskutočňovať	 písomne	 prostredníctvom	 pošty,	 iného	 doručovateľa,	
faxom,	elektronicky	podľa	§	20	ods.	1	ZVO	alebo	ich	kombináciou	okrem	§	15	ods.	6,	§	50,§	54	a	§	
58	ZVO,	posielania	oznámení	používaných	vo	verejnom	obstarávaní	a	 informácií	podľa	ZVO	na	
uverejnenie	publikačnému	úradu	a	Úradu	pre	verejné	obstarávanie	a	uverejňovania	informácií	a	
dokumentov	v	profile.		
	

14.3 V	súlade	s	§	187	ods.	8	ZVO	obstarávateľ	uplatňuje	výnimku	z	použitia	elektronickej	komunikácie	
podľa	§	20	ods.	1	ZVO	a	akékoľvek	poskytovanie	informácií	sa	bude	realizovať	listinnou	formou.		
	

14.4 Pri	 poskytnutí	 informácií	 súvisiacich	 s	 vysvetľovaním	 informácií	 potrebných	 na	 vypracovanie	
ponuky	a	návrhu	na	preukázanie	 splnenia	podmienok	účasti	 podľa	bodu	15.	 týchto	 súťažných	
podkladov	 sa	 bude	 za	 rovnocenné	 považovať	 listinnej	 forme	 aj	 poskytnutie	 informácií	
elektronickými	 prostriedkami,	 napríklad	 elektronickou	 poštou,	 faxom	 a	 pod.	 (ďalej	 len	
„elektronické	 prostriedky“).	 Pre	 odstránenie	 pochybností	 sa	 uvádza,	 že	 pod	 komunikáciou	
elektronickými	prostriedkami	sa	nerozumie	elektronická	forma	komunikácie	v	zmysle	§	20	ods.	1	
ZVO.	

	

15. Vysvetlenie	 informácií	 potrebných	 na	 vypracovanie	 ponuky	 a	 návrhu	 na	 preukázanie	 splnenia	
podmienok	účasti	

15.1 V	prípade	potreby	objasniť	informácie	potrebné	na	vypracovanie	ponuky	a	návrhu	na	preukázanie	
splnenia	 podmienok	 účasti	môže	 ktorýkoľvek	 zo	 záujemcov	 spôsobom	podľa	 bodu	 14.	 týchto	
súťažných	podkladov	požiadať	o	jeho	vysvetlenie	priamo	u	zodpovednej	osoby	na	adrese:		
	
Verejné	prístavy,	a.	s.	
Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
	
kontaktná	osoba:	Mgr.	Ján	Beňa	
Tel:	+421	220620537	
e-mail:	jan.bena@vpas.sk	
	

15.2 Za	 včas	 doručenú	 požiadavku	 záujemcu	 o	 vysvetlenie	 informácií	 potrebných	 na	 vypracovanie	
ponuky	a	návrhu	na	preukázanie	splnenia	podmienok	účasti	 sa	považuje	požiadavka	doručená	
v	 listinnej	 forme	 (ak	 v	 tých	 súťažných	 podkladoch	 nie	 je	 stanovené	 inak)	 podľa	 podmienok	
definovaných	v	ZVO	a	v	týchto	súťažných	podkladoch.	
	

15.3 Odpoveď	 na	 každú	 požiadavku	 o	 vysvetlenie	 informácií	 potrebných	 na	 vypracovanie	 ponuky	
a	 návrhu	 na	 preukázanie	 splnenia	 podmienok	 účasti	 predloženú	 zo	 strany	 ktoréhokoľvek	
záujemcu	 v	 súlade	 s	 bodom	 14	 a	 bodmi	 15.1	 a	 15.2	 týchto	 súťažných	 podkladov	 oznámi	
obstarávateľ	elektronickými	prostriedkami	na	e-mailovú	adresu	uvedenú	v	žiadosti	o	poskytnutie	
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súťažných	podkladov	bezodkladne,	najneskôr	však	6	dní	pred	uplynutím	lehoty	na	predkladanie	
ponuky	za	predpokladu,	že	sa	o	vysvetlenie	požiada	dostatočne	vopred,	inak	v	primeranej	lehote	
určenej	obstarávateľom.		

	
15.4 Obstarávateľ	môže,	ak	 je	 to	nevyhnutné,	doplniť	 informácie	uvedené	v	súťažných	podkladoch,	

ktoré	 preukázateľne	 súčasne	 oznámi	 všetkým	 záujemcom	 v	 súlade	 so	 ZVO.	 Pre	 odstránenie	
pochybností	 obstarávateľ	 uvádza,	 že	 na	 účely	 doplnenia	 informácií	 uvedených	 v	 súťažných	
podkladoch	bude	komunikovať	so	všetkými	záujemcami	výlučne	prostredníctvom	elektronických	
prostriedkov	a	doplnenie	bude	oznamovať	na	e-mailovú	adresu	uvedenú	v	žiadosti	o	poskytnutie	
súťažných	podkladov.	
	

16. Obhliadka	miesta	plnenia	

16.1 Obhliadka	miesta	plnenia	sa	uskutoční	04.12.2017		až	08.12.2017,	každý	deň	od	10.00	do	14.00	
hod.	 na	mieste	 podľa	 bodu	 1.1	 týchto	 súťažných	 podkladov.	 Obhliadka	 nie	 je	 povinná,	 avšak	
obstarávateľ	jej	vykonanie	odporúča.	
	

16.2 Na	obhliadku	 je	nutné	 sa	vopred	ohlásiť	u	 kontaktnej	osoby	podľa	bodu	1.1	 týchto	 súťažných	
podkladov,	a	to	minimálne	1	deň	vopred.	
	

16.3 Z	obhliadky	nebude	vyhotovený	žiadny	zápis.		
	

16.4 Na	obhliadke	môžu	predložiť	záujemcovia	písomné	otázky,	na	ktoré	bude	obstarávateľ	odpovedať	
v	 rámci	 vysvetlenia	 informácií	 potrebných	 na	 vypracovanie	 ponuky	 a	 návrhu	 na	 preukázanie	
splnenia	podmienok	účasti	podľa	bodu	15.	týchto	súťažných	podkladov.	
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Časť	III.	
Príprava	ponuky	a	jej	náležitosti		

17. Jazyk	ponuky	

17.1 Celá	 konečná	ponuka,	 a	 tiež	 dokumenty	 k	 nej	 priložené,	musia	 byť	 vyhotovené	 v	 slovenskom	
jazyku	alebo	v	českom	jazyku,	pokiaľ	v	bode	17.2	nie	je	uvedené	niečo	inak.	
	

17.2 Doklady	preukazujúce	splnenie	podmienok	účasti	uchádzačov	so	sídlom	mimo	územia	Slovenskej	
republiky	musia	byť	predložené	v	pôvodnom	jazyku	a	súčasne	musia	byť	úradne	preložené	do	
slovenského	jazyka	okrem	dokladov	predložených	v	českom	jazyku.	Ak	sa	zistí	rozdiel	v	ich	obsahu,	
rozhodujúci	je	úradný	preklad	v	štátnom	jazyku,	t.j.	v	slovenskom	jazyku.	

	

18. Obsah	ponuky	

18.1 Ponuka	predložená	uchádzačom	pre	každú	časť	predmetu	zákazky	musí	obsahovať:	
18.1.1 listinnú	ponuku,	ktorá	bude	obsahovať:	

a) identifikačné	 údaje	 uchádzača/skupiny	 dodávateľov	 (ak	 ponuku	 predkladá	 skupina	
dodávateľov	 aj	 údaje	 vedúceho	 člena	 v	 súlade	 s	bodom	9.1	 týchto	 súťažných	podkladov	
a	plnomocenstvo	pre	vedúceho	člena	od	ostatných	členov	skupiny	dodávateľov	na	účely	
komunikácie	s	obstarávateľom	a	predloženie	ponuky);	

b) oprávnenou	osobou	podpísaný	zoznam	príloh	k	predkladanej	ponuke;	
c) doklad	o	zložení	zábezpeky	podľa	bodu	19.	týchto	súťažných	podkladov;1	
d) zoznam	dôverných	informácií	podľa	bodu	21.3	týchto	súťažných	podkladov;	
e) dokladovanie	splnenia	podmienok	účasti	v	zmysle	časti	F	–	Podmienky	účasti	a	Oznámenia	

o	 vyhlásení	 verejného	 obstarávania	 vo	 Vestníku	 verejného	 obstarávania	 a	 Úradnom	
vestníku	Európskej	únie	časti	III.1)	Podmienky	účasti,	a	to	pre	zodpovedajúcu	časť	predmetu	
zákazky;	

f) vyhlásenie	uchádzača	o	podmienkach	súťaže	–	príloha	č.	2	týchto	súťažných	podkladov;	
g) vyhlásenie	uchádzača	o	subdodávateľoch	–	príloha	č.	3	týchto	súťažných	podkladov;	
h) návrh	na	plnenie	kritérií	–	príloha	č.	1	týchto	súťažných	podkladov	s	uvedením	cien,	a	to	pre	

zodpovedajúcu	časť	predmetu	zákazky;	
i) návrh	zmluvy	o	dielo	uvedený	v	časti	D	–	Obchodné	podmienky	v	požadovanej	štruktúre;	

vrátane	 príloh,	 podpísaných	 oprávnenou	 osobou	 uchádzača	 s	 uvedením	 cien,	 a	 to	 pre	
zodpovedajúcu	časť	predmetu	zákazky.	

	
18.1.2 CD/DVD	nosič	s	kópiou	ponuky	podľa	bodu	21.1	týchto	súťažných	podkladov.	
	

19. Zábezpeka		

19.1 Obstarávateľ	vyžaduje	zábezpeku	vo	výške		
a) 20	000,-	EUR	(slovom:	dvadsaťtisíc	eur)	pre	Časť	1	predmetu	zákazky;	
b) 3	500,-	EUR	(slovom:	tritisícpäťsto	eur)	pre	Časť	2	predmetu	zákazky;	
c) 2	000,-	EUR	(slovom:	dvetisíc	eur)	pre	Časť	3	predmetu	zákazky;	
d) 5	000,-	EUR	(slovom:	päťtisíc	eur)	pre	Časť	4	predmetu	zákazky.	

	
19.2 Spôsob	zloženia	zábezpeky:	

a) poskytnutím	bankovej	záruky	za	uchádzača	alebo	

                                                
1	Ak	bude	uchádzač	vyžadovať	vrátenie	originálu	záručnej	 listiny	banky,	predloží	bankovú	záruku	v	ponuke	ako	
doklad	voľný,	nezviazaný	s	ponukou	a	zároveň	predloží	aj	úradne	osvedčenú	kópiu	pevne	zviazanú	s	ponukou.	
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b) zložením	finančných	prostriedkov	na	bankový	účet	obstarávateľa		
IBAN:	SK61	0200	0000	0024	1616	8551	
BIC	CODE:	SUBASKBX	
názov	peňažného	ústavu:	Všeobecná	úverová	banka,	a.s.	
Všetky	poplatky	t.j.	poplatky	banky	a	poplatky	zahraničných	bánk	budú	účtované	na	ťarchu	
uchádzača!	

	
19.3 Podmienky	poskytnutia	bankovej	záruky	za	uchádzača	podľa	bodu	19.2	písm.	a)	týchto	súťažných	

podkladov:	
	
19.3.1 Poskytnutie	 bankovej	 záruky,	 sa	 riadi	 ustanoveniami	 Obchodného	 zákonníka,	 resp.	

ekvivaleného	všeobecne	záväzného	právneho	predpisu	členského	štátu	Európskej	únie	alebo	
tretej	krajiny.	Záručná	 listina	môže	byť	vystavená	bankou	alebo	pobočkou	zahraničnej	banky	
alebo	 zahraničnou	 bankou	 (ďalej	 len	 „banka“).	 Zo	 záručnej	 listiny	 vystavenej	 bankou	 musí	
vyplývať,	že:	
- banka	 uspokojí	 veriteľa	 (obstarávateľa	 podľa	 bodu	 1.1	 týchto	 súťažných	 podkladov)	 za	

dlžníka	(uchádzača)	v	prípadoch,	kedy	zábezpeka	prepadá	v	prospech	obstarávateľa	podľa	
bodu	19.9	týchto	súťažných	podkladov,	

- banka	nie	je	oprávnená	uplatniť	žiadne	námietky	voči	veriteľovi	(obstarávateľovi),	
- banková	záruka	sa	použije	na	úhradu	zábezpeky	ponuky	vo	výške	podľa	bodu	19.1	týchto	

súťažných	podkladov,	
- banka	sa	zaväzuje	zaplatiť	vzniknutú	pohľadávku	do	7	dní	po	doručení	výzvy	obstarávateľa	

na	zaplatenie,	na	účet	obstarávateľa	podľa	bodu	19.2	písm.	b)	týchto	súťažných	podkladov,	
- banková	 záruka	 nadobúda	 platnosť	 dňom	 jej	 vystavenia	 bankou	 a	 vzniká	 doručením	

záručnej	listiny	obstarávateľovi,	
- banka	ani	uchádzač	nie	sú	oprávnení	odvolať	bankovú	záruku	počas	lehoty	viazanosti	ponúk,	

resp.	predĺženej	lehoty	viazanosti	ponúk	podľa	bodu	12.2	týchto	súťažných	podkladov,	
- platnosť	bankovej	záruky	končí	uplynutím	lehoty	viazanosti	ponúk	podľa	bodu	12.1	týchto	

súťažných	 podkladov,	 resp.	 predĺženej	 lehoty	 viazanosti	 ponúk	 podľa	 bodu	 12.2	 týchto	
súťažných	podkladov.	

	
19.3.2 V	prípade	predĺženia	lehoty	viazanosti	ponúk	podľa	bodu	12.2	týchto	súťažných	podkladov	je	

uchádzač	 povinný	 zabezpečiť	 predĺženie	 lehoty	 platnosti	 zábezpeky	 až	 do	 uplynutia	 lehoty	
viazanosti	 ponúk	 uchádzačov	 a	 doklad	 o	 tom	 bezodkladne	 doručiť	 na	 kontaktné	 miesto	
obstarávateľa	podľa	bodu	1.1	týchto	súťažných	podkladov.	
	

19.3.3 Banková	záruka	zanikne:	
- plnením	 banky	 v	 rozsahu,	 v	 akom	 banka	 za	 uchádzača	 poskytla	 plnenie	 v	 prospech	

obstarávateľa,	
- vrátením	bankovej	záruky	obstarávateľom	banke,	
- uplynutím	doby	platnosti,	ak	si	obstarávateľ	do	uplynutia	doby	platnosti	neuplatnil	 svoje	

nároky	voči	banke	vyplývajúce	z	vystavenej	záručnej	listiny,	alebo	v	dobe	platnosti	bankovej	
záruky	nepožiadal	o	predĺženie	doby	platnosti	bankovej	záruky.	

	
19.3.4 Záručná	listina	podľa	bodu	19.3.1	týchto	súťažných	podkladov,	v	ktorej	banka	písomne	vyhlási,	

že	uspokojí	obstarávateľa	za	uchádzača	do	výšky	finančných	prostriedkov,	ktoré	obstarávateľ	
požaduje	ako	zábezpeku	viazanosti	ponuky	uchádzača,	musí	byť	súčasťou	ponuky.	Ak	bankovú	
záruku	poskytne	zahraničná	banka,	záručná	listina	vyhotovená	zahraničnou	bankou	v	štátnom	
jazyku	 krajiny	 sídla	 takejto	 banky	 musí	 byť	 zároveň	 doložená	 úradným	 prekladom	 do	
slovenského	jazyka.		
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19.4 Podmienky	 zloženia	 finančných	 prostriedkov	 na	 bankový	 účet	 obstarávateľa	 podľa	 bodu	 19.2	
písm.	b)	týchto	súťažných	podkladov:	
	

19.4.1 Finančné	prostriedky	vo	výške	podľa	bodu	19.1	týchto	súťažných	podkladov	musia	byť	zložené	
na	 účet	 obstarávateľa,	 variabilný	 symbol:	 značka	 (číslo)	 oznámenia	 o	 vyhlásení	 verejného	
obstarávania	 vo	 Vestníku	 verejného	 obstarávania	 bez	 lomítka,	 špecifický	 symbol:	 IČO	
uchádzača,2	 účel	 platby/správa	 pre	 príjemcu:	 číslo	 časti	 predmetu	 zákazky,	 na	 ktoré	 je	
predkladaná	ponuka,	ku	ktorej	sa	zábezpeka	vzťahuje.3	

	
19.4.2 V	 prípade	 zloženia	 finančných	 prostriedkov	 prevodným	bankovým	 príkazom	musia	 byť	 tieto	

finančné	 prostriedky	 pripísané	 na	 účte	 obstarávateľa	 najneskôr	 v	 lehote	 určenej	 na	
predkladanie	ponúk	podľa	bodu	23.2	týchto	súťažných	podkladov,	aby	si	obstarávateľ	mohol	
preveriť	zloženie	takto	poskytnutej	zábezpeky	na	svojom	účte.		
	

19.4.3 Doba	 platnosti	 zábezpeky	 ponuky	 poskytnutej	 zložením	 finančných	 prostriedkov	 na	 účet	
obstarávateľa	 trvá	 do	 uplynutia	 lehoty	 viazanosti	 ponúk	 podľa	 bodu	 12.1	 týchto	 súťažných	
podkladov,	resp.	do	uplynutia	primerane	predĺženej	lehoty	viazanosti	ponúk	podľa	bodu	12.2	
týchto	súťažných	podkladov.	
 

19.5 Obstarávateľ	vráti	uchádzačovi	zábezpeku	podľa	podmienok	a	ustanovení	§	46	ZVO.	
	

19.6 Spôsob	zloženia	zábezpeky	si	uchádzač	vyberie	podľa	podmienok	zloženia	uvedených	v	bode	19.3	
týchto	súťažných	podkladov.	
	

19.7 Ak	záručná	listina	podľa	bodu	19.3.3	týchto	súťažných	podkladov	nebude	vypracovaná	v	zmysle	
bodu	19.3.1	 týchto	súťažných	podkladov	alebo	ak	nebude	súčasťou	ponuky,	alebo	ak	zloženie	
finančnej	zábezpeky	bude	podľa	bodu	19.4	týchto	súťažných	podkladov	nebude	zložené	na	účte	
obstarávateľa	spôsobom	podľa	bodu	19.4.1	a	19.4.2	týchto	súťažných	podkladov,	bude	ponuka	
hodnotená	ako	nespĺňajúca	náležitosti	ponuky	a	bude	zo	súťaže	vylúčená.	
	

19.8 V	 prípade	 predĺženia	 lehoty	 viazanosti	 ponúk	 podľa	 bodu	 12.2	 týchto	 súťažných	 podkladov,	
zábezpeka	ponúk	musí	naďalej	zabezpečovať	viazanosť	ponúk	uchádzačov	až	do	uplynutia	takto	
primerane	predĺženej	lehoty	viazanosti	ponúk,	čo	je	povinný	zabezpečiť	uchádzač	v	nadväznosti	
na	oznámenie	obstarávateľa	podľa	bodu	12.2.	týchto	súťažných	podkladov.	
 

19.9 Zábezpeka	prepadne	v	prospech	obstarávateľa,	ak	uchádzač:	
a) odstúpi	od	svojej	ponuky	v	lehote	viazanosti	ponúk	alebo	
b) neposkytne	súčinnosť	alebo	odmietne	uzavrieť	zmluvu	podľa	§	56	ods.	8	až	12	ZVO.	

	

20. Mena	a	ceny	uvádzané	v	ponuke	

20.1 Navrhovaná	zmluvná	cena	musí	byť	stanovená	podľa	§	3	zákona	č.	18/1996	Z.	z.	o	cenách	v	znení	
neskorších	predpisov,	vyhlášky	Ministerstva	financií	Slovenskej	republiky	č.	87/1996	Z.	z.,	ktorou	
sa	tento	zákon	vykonáva	a	týmto	spôsobom	zostavená	cena	musí	byť	špecifikovaná	ako	pevne	
daná.	 Uchádzačom	 navrhovaná	 zmluvná	 cena	 bude	 vyjadrená	 v	 eurách	 s	 presnosťou	 na	 dve	
desatinné	miesta.	

	

                                                
2	Ak	je	uchádzač	z	inej	krajiny	ako	Slovenská	republika	a	IČO	nepozostáva	len	z	číslic,	ale	aj	z	písmen	a/alebo	iných	
znakov,	uvádza	v	rámci	špecifického	symbolu	iba	číslice	z	prideleného	IČO,	a	to	v	poradí	v	akom	idu	za	sebou.	
3	1	alebo	2	alebo	3	alebo	4.	
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20.2 Uchádzač	uvedie	navrhovanú	zmluvnú	cenu	v	súlade	s	časťou	C	-	Spôsob	určenia	ceny.	
	
20.3 Ak	 uchádzač	 nie	 je	 platiteľom	DPH,	 upozorní	 na	 túto	 skutočnosť	 v	 Návrhu	 na	 plnenie	 kritérií	

(príloha	č.	1	týchto	súťažných	podkladov).	
	

21. Vyhotovenie	ponuky	

21.1 Ponuka	je	vyhotovená	v	listinnej	forme,	a	to	písacím	strojom	alebo	tlačiarňou	počítača,	perom	
s	nezmazateľným	atramentom	a	pod.	Uchádzač	predloží:	
a) jeden	originál	jasne	označený	ako	Originál,		
b) jednu	kópiu	jasne	označenú	ako	Kópia,	
c) jednu	kópiu	predloženú	na	elektronickom	nosiči	DVD/CD	vo	formátoch	kódovania,	ktoré	je	

možno	otvoriť	programami	MS	Office	alebo	Acrobat	Reader,	a	to	tak,	že	dokumenty,	ktoré	
sú	 podpísané	 alebo	 obsahujú	 odtlačok	 pečiatky	 sa	 predkladajú	 v	 elektronickej	 podobe	
s	 uvedením	 mena	 a	 priezviska	 osôb,	 ktoré	 dokumenty	 podpísali	 a	 dátumu	 podpisu,	 bez	
uvedenia	podpisu	týchto	osôb	a	odtlačku	pečiatky.		

	
21.2 Ponuka	 sa	 nemusí	 predkladať	 tak,	 aby	 obsahovala	 samostatné	 časti	 „Ostatné“	 a	 „Kritériá“	

z	dôvodu,	že	sa	pri	zadávaní	zákazky	postupuje	podľa	§	66	ods.	7	ZVO.			
	

21.3 Uchádzači	 vo	 svojej	 ponuke	 označia,	 ktoré	 informácie	 sú	 obchodným	 tajomstvom	 alebo	
dôvernými	 informáciami	 v	 zmysle	§	22	ods.	 1	 ZVO	a/alebo	podľa	bodu	32.2	 týchto	 súťažných	
podkladov.	
	

21.4 Originál	 musí	 byť	 podpísaný	 oprávnenou	 osobou	 uchádzača.	 Každá	 úplná	 ponuka	 musí	 byť	
vyhotovená	v	slovenskom	jazyku	alebo	v	českom	jazyku;	bod	17.2	týchto	súťažných	podkladov	
tým	nie	je	dotknutý.	

	
21.5 Doklady,	ktoré	sú	súčasťou	ponuky	v	„Origináli“	musia	byť	predložené	v	originálnom	vyhotovení	

alebo	v	úradne	osvedčenej	kópii.	
	

21.6 Uchádzač	predloží	ponuku	v	nerozoberateľnom	stave,	t.	 j.	tak,	aby	sa	nedali	vyberať	jednotlivé	
listy,	 ktorú	 vloží	 do	 uzavretého	 obalu,	 a	 to	 osobne	 alebo	 poštovou	 zásielkou	 na	 adresu	
kontaktného	miesta	 obstarávateľa	 podľa	 bodu	 1.1	 týchto	 súťažných	 podkladov	 a	 v	 lehote	 na	
predkladanie	ponúk;	doručenie	prostredníctvom	kuriéra	sa	pre	účely	týchto	súťažných	podkladov	
považuje	za	doručenie	poštovou	zásielkou.	
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Časť	IV.	
Predkladanie	ponúk	

22. Označenie	ponuky	

22.1 Uchádzač	 doručí	 ponuku	 poštou	 alebo	 prostredníctvom	 iného	 doručovateľa	 alebo	 osobne	
v	uzavretom	obale.	
	

22.2 Obal	ponuky	musí	obsahovať	nasledovné	údaje:	
a) adresu	 kontaktného	 miesta	 obstarávateľa	 uvedenú	 v	 bode	 23.1	 týchto	 súťažných	

podkladov,	
b) adresu	uchádzača	(názov	alebo	obchodné	meno	a	adresa	sídla,	miesta	podnikania	alebo	

pobytu),	
c) označenie	na	obale	-	ak	uchádzač	predkladá	ponuku	pre	Časť	1	predmetu	zákazky:	„SÚŤAŽ	

–	TERMINÁL	LNG	–	ČASŤ	1	–	NEOTVÁRAŤ“;	ak	uchádzač	predkladá	ponuku	pre	pre	Časť	2	
predmetu	 zákazky:	 „SÚŤAŽ	 –	 TERMINÁL	 LNG	 –	 ČASŤ	 2	 –	 NEOTVÁRAŤ“;	 ak	 uchádzač	
predkladá	ponuku	pre	pre	Časť	3	predmetu	zákazky:	„SÚŤAŽ	–	TERMINÁL	LNG	–	ČASŤ	3	–	
NEOTVÁRAŤ“;	ak	uchádzač	predkladá	ponuku	pre	pre	Časť	4	predmetu	zákazky:	„SÚŤAŽ	–	
TERMINÁL	LNG	–	ČASŤ	4	–	NEOTVÁRAŤ“;	ak	uchádzač	predkladá	ponuky	v	jednom	okamihu	
pre	 všetky	 časti	môže	 predložiť	 všetky	 ponuky	 v	 jednom	 obale	 s	 označením:	 „SÚŤAŽ	 –	
TERMINÁL	LNG	–	ČASŤ	1	AŽ	4	–	NEOTVÁRAŤ“.	

	
	 Ak	 obal	 ponuky	 nebude	 uzatvorený	 alebo	 nebude	 obsahovať	 uvedené	 údaje,	 obstarávateľ	
nenesie	zodpovednosť	za	predčasné	otvorenie	ponuky.	

	
22.3 Ak	 je	 predkladaná	ponuka	na	 všetky	 časti	 predmetu	 zákazky,	 resp.	 na	 viaceré	 časti	 predmetu	

zákazky,	 musí	 byť	 v	 obale	 ponuky	 samostatne	 oddelená	 časť	 ponuky	 pre	 Časť	 1	 predmetu	
zákazky,	oddelená	časť	ponuky	pre	Časť	2	predmetu	zákazky,	oddelená	časť	ponuky	pre	Časť	3	
predmetu	zákazky	a	oddelená	časť	ponuky	pre	Časť	4	predmetu	zákazky,	a	to	v	súlade	s	bodom	
18.1.	týchto	súťažných	podkladov.	

	

23. Miesto	a	lehota	na	predkladanie	ponúk	

23.1 Ponuku	je	potrebné	doručiť	na	adresu	kontaktného	miesta	obstarávateľa:	
	

Verejné	prístavy,	a.	s.	
Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
	
kontaktná	osoba:	Mgr.	Ján	Beňa	

	
23.2 Lehota	na	predkladanie	ponúk:	18.12.2017	do	11.00	hod.	

	

24. Doplnenie,	zmena	a	odvolanie	ponuky	

24.1 Uchádzač	môže	predloženú	ponuku	dodatočne	doplniť,	zmeniť	alebo	odvolať	do	uplynutia	lehoty	
na	predkladanie	ponúk	podľa	bodu	23.2	týchto	súťažných	podkladov.	

	
24.2 Doplnenie	 alebo	 zmenu	 ponuky	 je	 možné	 vykonať	 odvolaním	 pôvodnej	 ponuky	 na	 základe	

listinnej	 žiadosti	 uchádzača,	 zaslanej	 prostredníctvom	 pošty	 alebo	 iného	 doručovateľa	 alebo	
doručenej	osobne	uchádzačom	alebo	splnomocnenou	osobou	uchádzača	na	adresu	kontaktného	
miesta	 obstarávateľa	 podľa	 bodu	 23.1	 týchto	 súťažných	 podkladov	 spolu	 s	 	 doručením	 novej	
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ponuky	v	 lehote	na	predkladanie	ponúk	podľa	bodu	23.2	týchto	súťažných	podkladov,	a	 to	na	
adresu	kontaktného	miesta	obstarávateľa	podľa	bodu	23.1	týchto	súťažných	podkladov.	
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Časť	V.	
Otváranie	a	vyhodnotenie	ponúk	

25. Otváranie	ponúk	

25.1 Otváranie	ponúk	sa	uskutoční	dňa	18.12.2017	o	14.00	hod.	na	adrese:		
	
Verejné	prístavy,	a.	s.	

	 Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
		

25.2 Otváranie	 ponúk	 bude	 realizované	 verejne	 a	 obstarávateľ	 umožní	 účasť	 na	 otváraní	 všetkým	
uchádzačom,	ktorí	predložili	ponuku	v	lehote	na	predkladanie	ponúk,	pričom	uchádzač	(fyzická	
osoba),	 štatutárny	 orgán	 alebo	 člen	 štatutárneho	 orgánu	 uchádzača	 (právnická	 osoba)	 alebo	
poverený	zástupca	uchádzača	sa	preukáže	preukazom	totožnosti	a	originálom	alebo	overenou	
kópiou	dokladu	uchádzača	o	oprávnení	podnikať;	v	prípade	povereného	zástupcu	uchádzača	aj	
originálom	alebo	overenou	kópiou	splnomocnenia	na	zastupovanie.	

	
25.3 Obstarávateľ	na	otváraní	ponúk	zverejní	obchodné	mená	alebo	názvy,	sídla,	miesta	podnikania	

alebo	adresy	pobytov	všetkých	uchádzačov	a	ich	návrhy	na	plnenie	kritérií,	ktoré	sa	dajú	vyjadriť	
číslicou,	určených	obstarávateľom	na	vyhodnotenie	ponúk;	ostatné	údaje	uvedené	v	ponuke	sa	
nezverejňujú.	
	

25.4 Obstarávateľ	v	súlade	s	ustanovením	§	52	ods.	6	ZVO	najneskôr	do	piatich	dní	odo	dňa	otvárania	
ponúk,	 pošle	 všetkým	 uchádzačom,	 ktorí	 predložili	 ponuky	 v	 lehote	 na	 predkladanie	 ponúk,	
zápisnicu	z	otvárania	ponúk.	Zápisnica	obsahuje	údaje	zverejnené	na	otváraní	ponúk.	
	

26. Preskúmanie	ponúk	

26.1 Skôr	ako	komisia	na	vyhodnotenie	ponúk	pristúpi	k	vyhodnoteniu	ponúk,	bez	účasti	uchádzačov	
preskúma,	či	ponuka	spĺňa	požiadavky	obstarávateľa	a	rozhodne,	či	ponuka:	
a) obsahuje	všetky	náležitosti	určené	v	bode	18.	týchto	súťažných	podkladov	
b) zodpovedá	 pokynom	 a	 náležitostiam	 uvedeným	 v	 oznámení	 o	 vyhlásení	 verejného	

obstarávania	a	v	týchto	súťažných	podkladoch.	
	

26.2 Platnou	ponukou	je	ponuka,	ktorá	vyhovuje	všetkým	obsahovaným	náležitostiam,	požiadavkám	a	
špecifikáciám		uvedeným	v	oznámení	o	vyhlásení	verejného	obstarávania	a	v	týchto	súťažných	
podkladoch	a	zároveň,	ktorá	neobsahuje	žiadne	obmedzenia	alebo	výhrady,	ktoré	sú	v	rozpore	s	
uvedenými	dokumentmi	(náležitosti	ponuky).	Ponuky	uchádzačov,	ktoré	nebudú	spĺňať	obsahové	
náležitosti	ponuky,	nebudú	predmetom	vyhodnocovania	ponúk	a	budú	vylúčené.	
	

26.3 O	 vylúčení	 ponuky	 s	 uvedením	 dôvodu	 vylúčenia	 bude	 uchádzač	 písomne	 upovedomený	
s	uvedením	dôvodu	a	lehoty,	v	ktorej	môže	byť	podaná	námietka	podľa	§	170	ods.	4	písm.	d)	ZVO.		

	

27. Vyhodnotenie	ponúk	a	vyhodnotenie	splnenia	podmienok	účasti	

27.1 Ponuky	uchádzačov	sa	budú	vyhodnocovať	v	súlade	so	ZVO.		
	

27.2 Pri	vyhodnocovaní	ponúk	postupuje	komisia	len	podľa	kritérií	na	vyhodnotenie	ponúk	uvedených	
v	týchto	súťažných	podkladoch	(časť	E	-	Kritériá	na	hodnotenie	ponúk	a	spôsob	ich	uplatnenia).	
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27.3 Obstarávateľ	bude	posudzovať	splnenie	podmienok	účasti	v	súlade	so	ZVO	u	uchádzačov,	ktorí	
neboli	vylúčení	a	ktorých	ponuky	boli	vyhodnotené	podľa	bodu	27.1	týchto	súťažných	podkladov.		

	

28. Informácia	o	výsledku	vyhodnotenia	ponúk	

28.1 Ak	nedošlo	k	predloženiu	dokladov	preukazujúcich	splnenie	podmienok	účasti	skôr,	obstarávateľ	
po	 vyhodnotení	 ponúk	 v	 zmysle	 bodu	 27.	 týchto	 súťažných	 podkladov	 vyhodnotí	 doklady	
preukazujúce	 splnenie	 podmienok	 účasti	 uchádzačmi,	 ktorí	 sa	 umiestnili	 na	 prvom	 až	 treťom	
mieste	 v	 poradí	 (prípadne	 ďalší	 uchádzači	 v	 súlade	 so	 ZVO),	 predložené	 na	 základe	 písomnej	
žiadosti	obstarávateľa	v	lehote	nie	kratšej	ako	5	pracovných	dní	odo	dňa	doručenia	žiadosti.	

	
28.2 Obstarávateľ	 po	 vyhodnotení	 ponúk,	 po	 skončení	 postupu	 podľa	 bodu	 28.1	 týchto	 súťažných	

podkladov	a	po	odoslaní	všetkých	oznámení	o	vylúčení	uchádzača,	bezodkladne	písomne	oznámi	
všetkým	uchádzačom,	ktorých	ponuky	sa	vyhodnocovali,	výsledok	vyhodnotenia	ponúk,	vrátane	
poradia	 uchádzačov	 a	 súčasne	 uverejní	 informáciu	 o	 výsledku	 vyhodnotenia	 ponúk	 a	 poradie	
uchádzačov	v	profile.	Úspešnému	uchádzačovi	umiestnenému	na	prvom	mieste	oznámi,	že	s	ním	
uzavrie	zmluvu.	Neúspešnému	uchádzačovi	oznámi,	že	neuspel	a	dôvody	neprijatia	jeho	ponuky.		
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Časť	VI.	
Uzavretie	zmluvy	

	

29. Súčinnosť	úspešného	uchádzača	potrebná	na	uzatvorenie	zmluvy	

29.1 Uchádzač	je	povinný	poskytnúť	obstarávateľovi	riadnu	súčinnosť	potrebnú	na	uzavretie	zmluvy	
tak,	aby	mohla	byť	uzavretá	do	10	pracovných	dní	odo	dňa	uplynutia	lehôt	určených	ZVO,	ak	bol	
na	jej	uzavretie	písomne	vyzvaný.	
	

29.2 Úspešný	uchádzač,	všetci	členovia	skupiny	dodávateľov,	ich	subdodávatelia	povinní	podľa	ZVO	a	
osoby,	 ktorých	 technické	 alebo	odborné	 kapacity	 uchádzač	 využíva	na	preukázanie	 technickej	
spôsobilosti	 alebo	 odbornej	 spôsobilosti	 podľa	 ZVO	 sú	 povinní	 na	 účely	 poskytnutia	 riadnej	
súčinnosti	potrebnej	na	uzavretie	zmluvy	byť	zapísaní	v	registri	partnerov	verejného	sektora	podľa	
zákona	č.	315/2016	Z.	z.	o	registri	partnerov	verejného	sektora	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov	v	znení	neskorších	predpisov.	
	

29.3 Obstarávateľ	vyžaduje,	aby	úspešný	uchádzač	najneskôr	v	čase	uzavretia	zmluvy	uviedol	zoznam	
všetkých	známych	subdodávateľov	a	údaje	o	osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa,	v	rozsahu	
meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	narodenia,	ktorý	sa	stane	prílohou	č.	3	zmluvy.	

	

30. Uzavretie	zmluvy	

30.1 Obstarávateľ	uzavrie	zmluvu	v	lehote	viazanosti	ponúk.	Uzavretá	zmluva	nesmie	byť	v	rozpore	so	
súťažnými	 podkladmi	 a	 s	 ponukou	 predloženou	 úspešným	 uchádzačom.	 Obstarávateľ	 uzavrie	
zmluvu	 s	 úspešným	uchádzačom	na	 základe	 výsledku	 vyhodnotenia	 ponúk.	 Zmluva	 nadobúda	
účinnosť	nasledujúci	deň	po	dni	zverejnenia	v	zmysle	zákona	č.	40/1964	Zb.	Občiansky	zákonník	
v	znení	neskorších	predpisov.	Podmienky	účinnosti	zmluvy	sú	ďalej	upravené	v	časti	D	-	Obchodné	
podmienky.	

	
30.2 Úspešný	uchádzač	je	povinný	poskytnúť	obstarávateľovi	riadnu	súčinnosť,	potrebnú	na	uzavretie	

zmluvy	s	úspešným	uchádzačom	tak,	aby	mohla	byť	uzatvorená	do	10	pracovných	dní	odo	dňa	
uplynutia	lehoty	podľa	ustanovení	§	56	ods.	2	až	7	ZVO,	ak	bol	na	jej	uzatvorenie	písomne	vyzvaný	
obstarávateľom.	
	

30.3 Ak	úspešný	uchádzač	odmietne	uzavrieť	zmluvu	alebo	nie	sú	splnené	povinnosti	podľa	§	56	ods.	
8	ZVO,	obstarávateľ	môže	uzavrieť	zmluvu	s	uchádzačom,	ktorý	sa	umiestnil	ako	druhý	v	poradí.	
	

30.4 Ak	uchádzač,	ktorý	sa	umiestnil	ako	druhý	v	poradí	odmietne	uzavrieť	zmluvu	alebo	neposkytne	
obstarávateľovi	riadnu	súčinnosť	potrebnú	na	ich	uzavretie	tak,	aby	mohla	byť	zmluva	uzavretá	
do	 10	pracovných	dní	 odo	dňa,	 keď	bol	 na	 jej	 uzavretie	 písomne	 vyzvaný,	 obstarávateľ	môže	
uzavrieť	zmluvu	s	uchádzačom,	ktorý	sa	umiestnil	ako	tretí	v	poradí.	
	

30.5 Uchádzač,	 ktorý	 sa	 umiestnil	 ako	 tretí	 v	 poradí,	 je	 povinný	 poskytnúť	 obstarávateľovi	 riadnu	
súčinnosť,	potrebnú	na	uzavretie	zmluvy	tak,	aby	mohla	byť	zmluva	uzavretá	do	10	pracovných	
dní	odo	dňa,	keď	bol	na	jej	uzavretie	písomne	vyzvaný.	
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Časť	VII.	
Zrušenie	použitého	postupu	zadávania	zákazky	

	

31. Zrušenie	použitého	postupu	zadávania	zákazky	

31.1 Obstarávateľ	 je	 povinný	 zrušiť	 vyhlásený	 postup	 zadávania	 nadlimitnej	 zákazky	 v	 prípadoch	
stanovených	ZVO.		

	
31.2 Obstarávateľ	môže	zrušiť	verejné	obstarávanie	alebo	jeho	časť	aj	vtedy,	ak	sa	zmenili	okolnosti,	

za	ktorých	sa	vyhlásilo	verejné	obstarávanie,	ak	sa	v	priebehu	postupu	verejného	obstarávania	
vyskytli	dôvody	hodné	osobitného	zreteľa,	pre	ktoré	nemožno	od	obstarávateľa	požadovať,	aby	
vo	verejnom	obstarávaní	pokračoval,	najmä	ak	sa	zistilo	porušenie	ZVO,	ktoré	má	alebo	by	mohlo	
mať	 zásadný	 vplyv	 na	 výsledok	 verejného	 obstarávania,	 ak	 nebolo	 predložených	 viac	 ako	 dve	
ponuky	 alebo	 ak	 navrhované	 ceny	 v	 predložených	 ponukách	 sú	 vyššie	 ako	 predpokladaná	
hodnota.	Ak	bola	predložená	len	jedna	ponuka	a	obstarávateľ	nezrušil	verejné	obstarávanie	alebo	
jeho	časť,	je	povinný	zverejniť	v	profile	odôvodnenie,	prečo	verejné	obstarávanie	nezrušil.		
	

31.3 Obstarávateľ	 je	 povinný	 bezodkladne	 upovedomiť	 všetkých	 uchádzačov	 alebo	 záujemcov	 o	
zrušení	 použitého	 postupu	 zadávania	 zákazky	 alebo	 jeho	 časti	 s	 uvedením	 dôvodu	 a	 oznámiť	
postup,	ktorý	použije	pri	zadávaní	zákazky	na	pôvodný	predmet	zákazky.	
	

31.4 Obstarávateľ	v	oznámení	o	výsledku	verejného	obstarávania	uvedie,	či	zadávanie	zákazky	bude	
predmetom	opätovného	uverejnenia.	
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Časť	VIII.	
Dôvernosť	a	etické	podmienky	

	

32. Dôvernosť	procesu	verejného	obstarávania	

32.1 Informácie,	 týkajúce	 sa	 preskúmavania,	 vysvetľovania,	 vyhodnocovania	 ponúk,	 odporúčaní	 na	
prijatie	 ponuky	 úspešného	 uchádzača,	 sú	 dôverné.	 Členovia	 komisie	 na	 vyhodnotenie	 ponúk	
a	 zodpovedné	 osoby	 obstarávateľa	 nesmú/nebudú	 počas	 prebiehajúceho	 procesu	 reverznej	
verejnej	 súťaže	 poskytovať	 alebo	 zverejňovať	 uvedené	 informácie	 o	 obsahu	 ponúk	 ani	
uchádzačom,	ani	žiadnym	iným	tretím	osobám.		
	

32.2 Obstarávateľ	 je	 povinný	 zachovávať	 mlčanlivosť	 o	 obchodnom	 tajomstve	 a	 o	 informáciách	
označených	ako	dôverné,	ktoré	mu	uchádzač	alebo	záujemca	poskytol.	Na	tento	účel	uchádzač	
alebo	záujemca	označí,	ktoré	skutočnosti	sú	obchodným	tajomstvom.	Za	dôverné	informácie	je	
v	 súlade	 so	 ZVO	 možné	 označiť	 výhradne	 technické	 riešenia	 a	 predlohy,	 návody,	 výkresy,	
projektové	 dokumentácie,	 modely,	 spôsob	 výpočtu	 jednotkových	 cien	 a	 ak	 sa	 neuvádzajú	
jednotkové	ceny	ale	len	cena,	tak	aj	spôsob	výpočtu	ceny	a	vzory.	Týmito	ustanoveniami	nie	sú	
dotknuté	ustanovenia	ZVO,	ukladajúce	povinnosť	obstarávateľa	oznamovať	či	zasielať	Úradu	pre	
verejné	 obstarávanie	 (ďalej	 len	 „úrad“)	 dokumenty	 a	 iné	 oznámenia,	 ako	 ani	 ustanovenia	
ukladajúce	obstarávateľovi,	 a	úradu	povinnosť	 zverejňovať	dokumenty	 a	 iné	oznámenia	podľa	
ZVO	a	tiež	povinnosti	zverejňovania	zmlúv	podľa	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.		
	

32.3 Obstarávateľ	bude	plniť	informačné	povinnosti	voči	úradu,	prípadne	voči	tretím	osobám	tak,	ako	
mu	tieto	vyplývajú	zo	ZVO.	
	

32.4 Ponuky	uchádzačov	ani	ich	jednotlivé	časti,	nebude	možné	použiť	bez	predchádzajúceho	súhlasu	
uchádzača;	povinnosti	podľa	ZVO	týmto	nie	sú	dotknuté.	
	

32.5 Uchádzač,	 ktorého	ponuka	bude	prijatá	a	 s	 ktorým	bude	uzavretá	 zmluva	 (ďalej	 len	 „zmluvný	
dodávateľ“),	akýkoľvek	iný	dodávateľ,	s	ktorým	je/bude	zmluvný	dodávateľ	prepojený	alebo	ku	
ktorému	je/bude	pridružený	(ďalej	len	„pridružený	podnik“),	jeho	dodávatelia	vo	vzťahu	k	plneniu	
uzavretej	zmluvy	 (ďalej	 len	„subdodávateľ“),	vrátane	 ich	pracovníkov,	budú	povinní	dodržiavať	
mlčanlivosť	vo	vzťahu	ku	skutočnostiam,	zisteným	počas	plnenia	zmluvy/účinnosti	zmluvy,	resp.	
súvisiace	 s	 predmetom	 plnenia	 zmluvy.	 Všetky	 dokumenty,	 ktoré	 zmluvný	 dodávateľ	 od	
obstarávateľa	 príjme	 alebo	 zmluvný	 dodávateľ,	 pridružený	 podnik	 alebo	 jeho	 subdodávatelia,	
vrátane	 ich	 pracovníkov	 vyhotovia	 podľa	 požiadaviek	 obstarávateľa	 a	 v	 súlade	 s	 uzavretou	
zmluvou,	budú	dôverné	a	nebude	možné	ich	použiť	bez	predchádzajúceho	súhlasu	obstarávateľa.	
	

33. Etické	podmienky	

33.1 Uchádzač	nesmie	byť	v	konflikte	záujmov	a	nesmie	mať	nijaké	spojenie	na	ostatných	uchádzačov	
zúčastnených	v	tomto	zadávaní	zákazky.	
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Časť	IX.	
Využitie	subdodávateľov	

	

34. Identifikácia	subdodávateľov	v	ponuke		

34.1 Obstarávateľ	vyžaduje,	aby:	
	

34.1.1 uchádzač	 v	 ponuke	 uviedol	 podiel	 zákazky,	 ktorý	 má	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľom,	
navrhovaných	subdodávateľov	a	predmety	subdodávok;	
	

34.1.2 navrhovaný	 subdodávateľ	 spĺňal	 podmienky	 účasti	 týkajúce	 sa	 osobného	 postavenia	 a	
neexistovali	 u	 neho	 dôvody	 na	 vylúčenie	 podľa	 §	 40	 ods.	 6	 písm.	 a)	 až	 h)	 a	 ods.	 7	 ZVO;	
oprávnenie	poskytovať	službu	sa	preukazuje	vo	vzťahu	k	tej	časti	predmetu	zákazky,	ktorý	má	
subdodávateľ	plniť.	
	

34.1.3 navrhovaný	subdodávateľ	bol	zapísaný	v	registri	partnerov	verejného	sektora	podľa	§	11	ZVO.	
	

34.2 Ak	navrhovaný	subdodávateľ	nespĺňa	podmienky	podľa	bodu	34.1.2	týchto	súťažných	podkladov,	
obstarávateľ	 písomne	 požiada	 uchádzača	 o	 jeho	 nahradenie.	 Uchádzač	 doručí	 návrh	 nového	
subdodávateľa	do	5	pracovných	dní	odo	dňa	doručenia	žiadosti	podľa	prvej	vety,	ak	obstarávateľ	
neurčil	dlhšiu	lehotu.	
	

34.3 V	 prípade	 zmeny	 subdodávateľa	 počas	 trvania	 zmluvy,	 ktorá	 je	 výsledkom	 tohto	 verejného	
obstarávania,	musí	subdodávateľ,	ktorého	sa	návrh	na	zmenu	týka,	spĺňať	podmienky	podľa	bodu	
34.1.2	 a	 34.1.3	 týchto	 súťažných	 podkladov.	 Úspešný	 uchádzač	 je	 povinný	 obstarávateľovi	
najneskôr	3	pracovné	dni	pred	zmenou	subdodávateľa,	predložiť	písomné	oznámenie	o	zmene	
subdodávateľa,	ktoré	bude	obsahovať	minimálne:	podiel	zákazky,	ktorý	má	uchádzač	v	úmysle	
zadať	subdodávateľovi,	konkrétnu	časť	diela,	ktorú	má	subdodávateľ	vykonať,	identifikačné	údaje	
navrhovaného	subdodávateľa,	údaje	o	osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	
a	 priezvisko,	 adresa	 pobytu,	 dátum	 narodenia	 a	 doklady	 na	 preukázanie	 splnenia	 podmienok	
účasti	týkajúce	sa	osobného	postavenia	navrhovaného	subdodávateľa	podľa	§	32	ods.	1	ZVO.		
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ZADÁVANIE	NADLIMITNEJ	ZÁKAZKY	
(ZÁKAZKA	NA	POSKYTNUTIE	SLUŽIEB)	

	
	

REVERZNÁ	VEREJNÁ	SÚŤAŽ	
	

B. OPIS	PREDMETU	ZÁKAZKY	
	
	

PREDMET	ZÁKAZKY:	

Vypracovanie	štúdie	realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	
verejnom	prístave	Bratislava	
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Predmetom	zákazky	je	vypracovanie	štúdie	realizovateľnosti:	„Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	
prístave	Bratislava“	(ďalej	iba	„štúdia	realizovateľnosti“)	a	to	jej	jednotlivých	častí:	
	
• Technickej	štúdie	(Časť	1	predmetu	zákazky)	
• Bezpečnostnej	dokumentácie	k	vybranej	technológii	(Časť	2	predmetu	zákazky)	
• CBA	(Časť	3	predmetu	zákazky)	
• zámeru	EIA	a	zabezpečenie	procesu	hodnotenia	dopadov	na	životné	prostredie	(Časť	4	predmetu	

zákazky).	
	
	
1. ZDÔVODNENIE	ZÁKAZKY	

	
Na	základe	európskeho	rámca	prijala	vláda	SR	uznesenie	č.	148/2015	a	v	zmysle	 jeho	napĺňania	
spracovalo	Ministerstvo	 hospodárstva	 Slovenskej	 republiky	 Návrh	 Národnej	 politiky	 zavádzania	
infraštruktúry	 pre	 alternatívne	 palivá	 v	 podmienkach	 Slovenskej	 republiky	 (ďalej	 iba	 „Národná	
politika“),	 ktorý	 zdôrazňuje	 potrebu	 dobudovania	 siete	 infraštruktúry	 medzi	 inými	 aj	 pre	 LNG	
(Liquified	 natural	 gas	 -	 skvapalnený	 zemný	 plyn),	 ktorý	 je	 palivom	 pre	 plavidlá,	 ťažké	 nákladné	
vozidlá,	autobusy	a	 iné	motorové	dopravné	prostriedky.	Národná	politika	uvádza,	že	distribučná	
reťaz	zahŕňa	výrobu	LNG,	terminály	LNG,	nádrže,	plniace	stanice,	mobilné	zásobníky,	plavidlá	na	
prepravu	palív	a	nákladné	člny.	Realizácia	tohto	projektového	zámeru	priamo	napĺňa	opatrenie	č.	
4	Národného	politického	rámca.	
	
Predmet	 zákazky	 je	 súčasťou	 predprojektovej	 prípravy	 k	 realizácii	 komplexného	 zámeru	 -	
Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava.	
	
Informácie	o	verejnom	prístave	Bratislava,	najmä	 informácie	o	 štatistike	prekládky	vo	verejnom	
prístave	 Bratislava	 je	možné	 idetifikovať	 vo	 výročnej	 správe	 obstarávateľa	 na	webovej	 stránke:	
http://www.vpas.sk/wp-content/uploads/2016/09/vyrocna_sprava.pdf.	
	
	

2. POPIS	TERMINÁLU	
	
Terminál	musí	byť	umiestnený	v	stanovenej	lokalite.	Minimálna	kapacita	terminálu	je	4	000	m3	LNG,	
maximálna	kapacita	nákladu	plavidla	určeného	na	stáčanie	LNG	z	a	do	terminálu	je	3	500	m3	LNG.	
	
Terminál	musí	zahŕňať	zariadenia	na	prekládku	LNG	z	a	do	terminálu	z	riečnych	lodí,	zároveň	musí	
obsahovať	zariadenia	na	tankovanie	LNG	do	riečnych	lodí	ako	paliva,	spolu	s	naftou	a	zariadenia	na	
prekládku	 a	 uskladnenie	 prevádzkových	náplní	 do	 lodí,	 tzv	 bunkering.	 Toto	 zariadenie	musí	 byť	
umiestnené	tak,	aby	bola	prekládka	možná	priamo	na	vodnom	toku.	
	
Súčasťou	 terminálu	musí	 byť	 zariadenie	 na	 skvapalnenie	 zemného	plynu	 v	 kapacite	 najmenej	 5	
t/denne.	
	
Terminál	musí	obsahovať	prekládkové	zariadenie	na	stáčanie	LNG	do	cestných	cisterien.	
	
Objektová	 skladba	 musí	 vyhovovať	 príslušným	 prevádzkovým	 a	 bezpečnostným	 požiadavkám	
stanovenými	technickými	normatívami	a	bezpečnostnými	štúdiami.	
	

	
3. KĽÚČOVÉ	ZÚČASTNENÉ	SUBJEKTY	
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Vzhľadom	na	 to,	 že	 štúdia	 realizovateľnosti	 je	 zabezpečovaná	 z	 finančných	 zdrojov	Operačného	
programu	 Integrovaná	 infraštruktúra	 2014-2020,	 práce	 na	 dokumentácii	 budú	 podporované,	
kontrolované	 a	 posudzované	 nielen	 obstarávateľom,	 ale	 aj	 riadiacim	 orgánom	 dotknutého	
operačného	programu.	Kľúčovým	zúčastneným	subjektom	je	okrem	obstarávateľa	aj	Ministerstvo	
dopravy	a	výstavby	Slovenskej	republiky,	Dopravný	úrad	a	Slovenský	vodohospodársky	podnik,	š.p.	
	
	

4. JAZYK	VYHOTOVENIA	
	
Všetky	 časti	 štúdie	 realizovateľnosti	 sa	 požaduje	 spracovať	 v	 slovenskom	 jazyku;	 záverečne	
zhodnotenie	je	potrebné	dodať'	aj	v	anglickom	jazyku.	
	
	

5. MAPY	
Vybraná	lokalita	pre	umiestnenie	terminálu	vo	verejnom	prístave	Bratislava	

 

	
	
	

6. PODKLADY	
	

6.1. VŠEOBECNÉ	
	
• Zákon	č.	338/2000	Z.	z.	o	vnútrozemskej	plavbe	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	

znení	neskorších	predpisov;	
• Zákon	č	24/2006	Z.	z.	o	posudzovaní	vplyvov	na	životné	prostredie	a	o	zmene	a	doplnení	

niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov;	
• Zákon	č.	50/1976	Zb.	o	územnom	plánovaní	a	stavebnom	poriadku	(stavebný	zákon)	v	znení	

neskorších	predpisov;	
• Strategický	 plán	 rozvoja	 dopravy	 SR	 do	 roku	 2030	 –	 Fáza	 II	 schválený	 Uznesením	 vlády	

Slovenskej	republiky	č.	13	dňa	11.01.2015;	
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• Aktualizovaná	 koncepcia	 rozvoja	 verejných	 prístavov	 Bratislava,	 Komárno	 a	 Štúrovo	
schválená	uznesením	vlády	Slovenskej	republiky	č.	846	dňa	08.12.2010;	

• Biela	 kniha	 (Plán	 jednotného	európskeho	dopravného	priestoru	 -	Vytvorenie	konkurencie	
schopného	dopravného	systému	efektívne	využívajúceho	zdroje	-	28.03.2011);	

• Smernica	 Európskeho	 parlamentu	 a	 Rady	 č.	 2014/94/EÚ	 z	 22.10.2014	 o	 zavádzaní	
infraštruktúry	pre	alternatívne	palivá,	ktorá	stanovuje	povinnosť'	prístavom	v	základnej	TEN-
T	sieti	dobudovať'	infraštruktúru	na	alternatívne	palivá	do	roku	2030;	

• Rozhodnutie	Európskeho	parlamentu	a	Rady	č.	884/2004/ES	z	29.04.2004,	ktorým	sa	mení	
a	 dopĺňa	 rozhodnutie	 1692/96/ES	 o	 základných	 usmerneniach	 spoločenstva	 pre	 rozvoj	
transeurópskej	dopravnej	siete;	

• Nariadenie	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	č.	1315/2013	z	11.12.2013	o	usmerneniach	
Únie	pre	rozvoj	transeurópskej	dopravnej	siete	a	o	zrušení	rozhodnutia	č.	661/2010/EÚ;	

• Metodická	 príručka	 k	 tvorbe	 analýz	 výdavkov	 a	 príjmov	 (CBA),	 v	 rámci	 predkladania	
investičných	projektov	v	oblasti	dopravy	pre	programové	obdobie	2014-2020.	

	
Prístavné	prekládkové	zariadenia	musia	spĺňať	všeobecne	záväzné	právne	predpisy	na	umiestnenie,	
stavbu	a	prevádzku	a	musia	byť	 schválené	na	prevádzku	príslušným	orgánom	–	v	podmienkach	
Slovenskej	republiky	je	to	Ministerstvo	dopravy	a	výstavby	Slovenskej	republiky.		
	

	
6.2. OSOBITNÉ	

	
Technológia	plniaceho	zariadenia	musí	spĺňať:	
• EN	 1473:2007	 –	 Zariadenia	 a	 príslušenstvo	 na	 skvapalnený	 zemný	 plyn.	 Projektovanie	

pobrežného	zariadenia	
• EN	1160:1997	–	Zariadenia	a	príslušenstvo	na	skvapalnený	zemný	plyn.	Všeobecné	vlastnosti	

skvapalneného	zemného	plynu	
• EN	 1471-1:2008	 –	 Zariadenia	 a	 príslušenstvo	 na	 skvapalnený	 zemný	 plyn	 Časť	 1	 –	

Projektovanie	a	testovanie	nakladacieho	ramena,		
• EN	 1471-2:2008	 –	 Zariadenia	 a	 príslušenstvo	 na	 skvapalnený	 zemný	 plyn.	 Časť	 2	 –	

Projektovanie	a	testovanie	nakladacích	hadíc	
• EN	1471-3:2008	–	Zariadenia	a	príslušenstvo	na	skvapalnený	zemný	plyn.	Časť	3	–	Pobrežné	

prekládkové	systémy.	
• Medzinárodné	bezpečnostné	pokyny	pre	vnútrozemskú	plavbu	tankovými	plavidlami	a	pre	

terminály	–	ISGINTT	
	

LNG	Terminál	vo	verejnom	prístave	Bratislava	z	pohľadu	dohody	ADN	vykonáva	odoslanie	a	plnenie	
nebezpečného	 tovaru	 a	 musí	 preto	 splniť	 všetky	 požiadavky	 kap.	 1.4	 dohody	 ADN	 kladené	 na	
„Príjemcu“	a	„Vykladača“.	

	
	
	
	

1.	Opis	Časti	1	predmetu	zákazky	
	
Predmetom	 tejto	 časti	 zákazky	 je	 vypracovanie	 technickej	 štúdie:	 „Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	
verejnom	prístave	Bratislava“	(ďalej	aj	len	„technická	štúdia“).		
	
Cieľom	 technickej	 štúdie	 je	 identifikovať	 najvhodnejšiu	 technológiu	 na	 výrobu	 a	 distribúciu	 LNG	pre	
verejný	prístav	Bratislava	vzhľadom	na	jeho	špecifiká,	a	to	na	základe	porovnania	dostupných	technológií	
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skvapalnenia,	uskladnenia	a	čerpania	na	trhu.	Nakoľko	je	LNG	nielen	obchodovanou	komoditou,	ale	aj	
palivom	predpokladá	sa	využitie	terminálu	LNG	aj	ako	čerpacej	stanice	LNG.		
	
Technická	 štúdia	musí	 zahŕňať	 definovanie	minimálne	 troch	 variantov	 riešení	 (scenárov)	 a	musí	 byť	
súladná	 s	bezpečnosťnou	dokumentáciou	k	 vybranej	 technológii,	 ktorá	 zodpovedá	Časti	 2	predmetu	
zákazky,	s	CBA,	ktorá	zodpovedá	Časti	3	predmetu	zákazky	a	so	zámerom	EIA	a	zabezpečením	procesu	
hodnotenia	dopadov	na	životné	prostredie,	ktoré	zodpovedá	Časti	4	predmetu	zákazky.	
	
Na	 základe	 uvedeného	 sa	 vyžaduje	 značná	miera	 spolupráce	medzi	 spracovateľmi	 jednotlivých	 častí	
štúdie	realizovateľnosti.	
	
Technická	štúdia	musí	zahŕňať	aj	možnosť	modulárneho	zvyšovania	kapacity	terminálu	v	nadväznosti	na	
reálny	dopyt	trhu	po	LNG.	
	
Minimálne	obsahové	požiadavky	technickej	štúdie:	
	
a) Úvodné	informácie	o	obstarávateľovi	a	spracovateľovi,	stručný	popis,	charakteristika	a	účel	štúdie	

realizovateľnosti.	
	
b) Manažérske	zhrnutie:	zásadné	závery,	ktoré	vyplývajú	zo	spracovanej	technickej	štúdie.		

	
c) Analýza	súčasného	stavu	prístavu	z	pohľadu	vhodnosti	zvolenej	technológie	na	výrobu	a	distribúciu	

LNG	z	osobnej	obhliadky,	dostupných	a	už	spracovaných	podkladov.	
	

d) Porovnanie	 minimálne	 3	 rôznych	 scenárov	 -	 technologických	 riešení	 spracovania	 LNG	 a	 jeho	
distribúcie	 vzhľadom	 na	 špecifiká	 verejného	 prístavu	 Bratislava.	 Vyhodnotenie	 najvhodnejšieho	
riešenia	na	základe	kritérií:	Technológia	a	modulárnosť.	
	

e) Detailný	 popis	 navrhovaného	 technického	 riešenia.	 Popis	 podstatných	 technických	 a	
technologických	 aspektov,	 ako	 je	 napr.	 zvolená	 technológia,	 technické	 parametre	 jednotlivých	
zariadení,	vyplývajúce	technické	riziká,	potrebné	energetické	materiálové	toky,	údaje	o	životnosti	
jednotlivých	zariadení,	náklady	na	opravu,	a	pod.	Spracovanie	základnej	koncepcie	logistiky	LNG.	

	
f) Údaje	 o	 prevádzke	 alebo	 výrobe	 vrátane	 základných	 technických	 parametrov	 navrhovaných	

technológií	a	zariadení,	údaje	o	druhoch,	kategóriách	a	množstve	odpadov	(vyhláška	Ministerstva	
životného	prostredia	 Slovenskej	 republiky	 č.	 365/2015	 Z.	 z.),	 ktoré	 vzniknú	pri	 prevádzke	 alebo	
výrobe	a	návrh	spôsobu	nakladania	s	nimi	(okrem	komunálnych	odpadov).	
	

g) Technická	štúdia	bude	obsahovať'	aj	potrebnú	výkresovú	časť'	v	nevyhnutnom	rozsahu	v	závislosti	
od	navrhovaného	riešenia:	

	
• Situačný	 výkres	 súčasného	 stavu	 územia	 na	 podklade	 katastrálnej	 mapy	 vrátane	

parcelných	 čísel	 so	 zakreslením	 potrebných	 stavieb,	 ich	 polohy	 s	 vyznačením	 väzieb	
(účinkov)	na	okolie.	

• Identifikácie	nevyhnutných	inžinierskych	sietí,	obmedzenie	existujúcich	prevádzok	a	iné	
opatrenia	potrebné	na	uvoľnenie	navrhovaného	miesta	stavby	a	jej	uskutočňovanie.	

• Architektonické	riešenie	stavby,	vzhľad	a	pôdorysné	usporiadanie.	
• Údaje	 o	 základnom	 stavebnotechnickom	 a	 konštrukčnom	 riešení	 stavby	 vo	 väzbe	 na	

základné	požiadavky	stavby.	
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• Výkresy	zvolenej	technológie,	stavebnú	a	strojnú	časť.	
	

h) Harmonogram	realizácie.	
	

i) Podrobné	 záverečné	 zhodnotenie:	 komplexne	 prepracovaný	 záver,	 ktorý	 zahŕňa	 výsledné	
posúdenie	všetkých	kľúčových	aspektov.	

	
Táto	časť	 štúdia	 realizovateľnosti	 (technická	štúdia)	bude	dodaná	v	 štyroch	vyhotoveniach	v	 listinnej	
forme	a	v	elektronickej	forme.	
	

	

2.	Opis	Časti	2	predmetu	zákazky	
	

Predmetom	 tejto	 časti	 zákazky	 je	 vypracovanie	bezpečnostnej	dokumentácie	 k	 vybranej	 technológii:	
„Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava“	 (ďalej	 aj	 len	 „bezpečnostná	
dokumentácia“).	
	
Cieľom	 bezpečnostnej	 dokumentácie	 je	 zabezpečiť	 starostlivosť	 o	 bezpečnosť	 práce	 a	 technických	
zariadení,	 protipožiarne	 zabezpečenie	 stavby,	 riešenie	 protikoróznej	 ochrany	 podzemných	
a	nadzemných	konštrukcií	alebo	vedení	o	ochrany	blúdivým	prúdom,	stanovenie	ochranných	pásiem	
a	vypracovať	vnútornú	dokumentáciu	terminálu.		
	
Bepečnostná	dokumentácia	musí	nadväzovať	na	výstupuy	dodávateľa	Časti	1	predmetu	zákazky,	ktorý	
definuje	minimálne	tri	variantny	riešení	(scenárov)	a	musí	byť	súladná	s	CBA,	ktorá	zodpovedá	Časti	3	
predmetu	 zákazky	 a	 so	 zámerom	 EIA	 a	 zabezpečením	 procesu	 hodnotenia	 dopadov	 na	 životné	
prostredie,	ktoré	zodpovedá	Časti	4	predmetu	zákazky.	
	
Na	 základe	 uvedeného	 sa	 vyžaduje	 značná	miera	 spolupráce	medzi	 spracovateľmi	 jednotlivých	 častí	
štúdie	realizovateľnosti.	
	
Súčasťou	bezpečnostnej	dokumentácie	budú	údaje	o	vplyve	stavby,	prevádzky	alebo	výroby	na	verejné	
zdravie	a	požiarnu	ochranu,	vrátane	návrhu	opatrení	na	odstránenie	alebo	minimalizáciu	negatívnych	
účinkov	a	návrh	na	zriadenie	ochranného	pásma.	
	
Bezpečnostná	dokumentácia	musi	obsahovať	nasledujúce	bezpečnostné	riešenia:	
	
1. Starostlivosť	o	bezpečnosť	práce	a	technických	zariadení		

- zdroje	ohrozenia	zdravia	a	bezpečnosti	pracovníkov,		
- spôsob	obmedzenia	rizikových	vplyvov,		
- bezpečnostné	pásma	a	únikové	cesty,		
- druh	prostredia,		
- ochrana	pracovníkov	a	pracovného	prostredia	pred	účinkami	škodlivín,		
- technické	zariadenia	a	plochy	pre	obsluhu,	údržbu	a	opravy,		
- skladovanie	nebezpečných	látok	a	manipulácia	s	nimi.		

	
2. Protipožiarne	zabezpečenie	stavby		

- technické	 riešenie	 stavby	 a	 prevádzky	 dokončenej	 stavby	 z	 hľadiska	 požiarnej	 ochrany	
(vrátane	vodných	zdrojov	a	vonkajších	požiarnych	hydrantov,	požiarnych	zbrojníc	a	pod.),		

- charakteristika	objektov	a	prevádzok	z	hľadiska	požiarnej	ochrany,		
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- spôsob	zabezpečenia	vody	na	hasenie,		
- požiadavky	na	nadväznú	súčinnosť	jednotlivých	zariadení.		

	
3. Riešenie	 protikoróznej	 ochrany	 podzemných	 a	 nadzemných	 konštrukcií	 alebo	 vedení	 a	 ochrany	

proti	blúdivým	prúdom.	
	

4. Stanovenie	ochranných	pásiem.	
	

V	súvislosti	s	určením	povinností	účastníka	prepravy	nebezpečného	tovaru	je	potrebné	vypracovať	
vnútornú	dokumentáciu	terminálu:	

	
• Prevádzkový	poriadok	ADN,		
• Bezpečnostný	plán	podľa	kap.	1.10	ADN,		
• Kontrolné	záznamy	pred	plnením,		
• Výročné	správy.		

	
Táto	časť	štúdie	realizovateľnosti	(bezpečnostná	dokumentácia)	bude	dodaná	v	štyroch	vyhotoveniach	
v	listinnej	forme	a	v	elektronickej	forme.	

	
	

3.	Opis	Časti	3	predmetu	zákazky	
	

Predmetom	tejto	časti	zákazky	je	vypracovanie	CBA	analýzy:	„Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	
prístave	Bratislava“	(ďalej	aj	len	„CBA	analýza“).		
	
Cieľom	CBA	analýzy	je	poskytnúť	dôkaz	o	prínose	projektu	zo	sociálno-ekonomického	hľadiska,	potvrdiť	
súlad	s	operačným	program	a	inými	politikami	Európskej	únie,	preukázať	potrebu	spolufinancovania.		
	
.	CBA	musí	nadväzovať	na	výstupy	dodávateľa	Časti	1	predmetu	zákazky,	ktorý	definuje	minimálne	tri	
varianty	riešení	(scenárov)	a	musí	byť	súladná	s	bezpečnostnou	dokumentáciou	k	vybranej	technológii,	
ktorá	 zodpovedá	 Časti	 2	 predmetu	 zákazky	 a	 so	 zámerom	 EIA	 a	 zabezpečením	 procesu	 hodnotenia	
dopadov	na	životné	prostredie,	ktoré	zodpovedá	Časti	4	predmetu	zákazky.	
	
Na	 základe	 uvedeného	 sa	 vyžaduje	 značná	miera	 spolupráce	medzi	 spracovateľmi	 jednotlivých	 častí	
štúdie	realizovateľnosti.	
	
CBA	analýza	sa	bude	skladať	z	troch	základných	častí	:	finančná	analýza,	ekonomická	analýza	a	riziková	
analýza.	CBA	analýza	poskytne	dôkaz	o	prínose	projektu	zo	 sociálno-ekonomického	hľadiska,	potvrdí	
súlad	s	operačným	program	a	inými	politikami	Európskej	únie,	preukáže	potrebu	spolufinancovania.	
	
1. Finančná	analýza	sa	bude	skladať	zo	spracovania	nasledujúcich	na	seba	nadväzujúcich	krokov:		

- Investičné	výdavky		
- Zostatková	hodnota		
- Prevádzkové	výdavky		
- Prevádzkové	príjmy		
- Finančná	výnosnosť	investície	
- Výpočet	príspevku	
- Finančná	udržateľnosť	
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2. Ekonomická	 analýza	 –	 prostredníctvom	 ktorej	 sa	 zhodnotia	 prínosy	 projektu	 k	 ekonomickému	
blahobytu	regiónu	alebo	krajiny.	Ekonomická	analýza	bude	spracovaná	na	základe	finančnej	analýzy	
a	upraví	ju	v	nalsdujúúcich	krokoch	:		
- Fiškálne	korekcie	–	konverzia	trhových	cien	na	účtovné	
- Zahranutie	a	peňažné	vyjadrenie	netrhových	dopadov	
- Diskontovanie	odhadovaných	výdavkov	a	príjmov	
- Výpočet	ukazovateľov	ekonomickej	výkonnosti	

	
3. Analýza	rizík	–	ako	povinná	súčasť	CBA	v	zmysle	nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	č.	

1303/2013	 zo	 17.12.2013,	 ktorým	 sa	 stanovujú	 spoločné	 ustanovenia	 o	 Európskom	 fonde	
regionálneho	 rozvoja,	 Európskom	 sociálnom	 fonde,	 Kohéznom	 fonde,	 Európskom	
poľnohospodárskom	fonde	pre	rozvoj	vidieka	a	Európskom	námornom	a	rybárskom	fonde	a	ktorým	
sa	 stanovujú	 všeobecné	 ustanovenia	 o	 Európskom	 fonde	 regionálneho	 rozvoja,	 Európskom	
sociálnom	 fonde,	 Kohéznom	 fonde	 a	 Európskom	 námornom	 a	 rybárskom	 fonde,	 a	 ktorým	 sa	
zrušuje	nariadenie	Rady	(ES)	č.	1083/2006	bude	zložená	z:	
- Analýza	citlivosti	
- Kvalitatívna	analýza	rizík	a	mitigačný	plán	
- Pravdepodobnostná	analýza	rizík	

	
Prostredníctvom	CBA	analýzy	sa	vytvorí	analýza	nákladov	na	jednotlivé	činnosti,	vyhodnotenie	zámeru	
pomocou	 ukazovateľov	 kalkulovaných	 finančných	 tokov	 (resp.	 nákladov	 a	 výnosov),	 ako	 napr.	 doba	
návratnosti	investície,	index	rentability,	výpočet	a	vyhodnotenie	ekonomickej	efektívnosti.		
	
Táto	 časť	 štúdia	 realizovateľnosti	 (CBA)	 bude	 dodaná	 v	 štyroch	 vyhotoveniach	 v	 listinnej	 forme	 a	 v	
elektronickej	forme.	
	
	
	

4.	Opis	Časti	4	predmetu	zákazky	
	
Predmetom	tejto	časti	zákazky	je	vypracovanie	zámeru	EIA	a	zabezpečenie	procesu	hodnotenia	dopadov	
na	životné	prostredie:	„Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava“	(ďalej	aj	len	„EIA“).		
	
Účelom	 procesu	 posudzovania	 vplyvov	 navrhovaných	 činností	 na	 životné	 prostredie	 vyplývajúci	 zo	
zákona	24/2006	Z.	 z.	 o	posudzovaní	 vplyvov	na	 životné	prostredie	a	o	 zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	v	plnom	rozsahu	je	najmä:	

- včasne	 a	 účinne	 zabezpečiť	 vysokú	 úroveň	 ochrany	 životného	 prostredia	 a	 prispieť	 k	
integrácii	 environmentálnych	 aspektov	 do	 prípravy	 a	 schvaľovania	 strategických	
dokumentov	so	zreteľom	na	podporu	trvalo	udržateľného	rozvoja,	

- zistiť,	opísať	a	vyhodnotiť	priame	a	nepriame	vplyvy	navrhovaného	strategického	dokumentu	
na	 životné	 prostredie	 alebo	 navrhovanej	 činnosti	 na	 životné	 prostredie,	 vrátane	 vplyvov	
presahujúcich	štátne	hranice,	

- objasniť	 a	 porovnať	 výhody	 a	 nevýhody	 návrhu	 strategického	 dokumentu	 vrátane	 jeho	
variantov,	alebo	navrhovanej	činnosti	vrátane	jej	variantov,	a	to	aj	v	porovnaní	s	nulovým	
variantom,	

- určiť	opatrenia,	ktoré	zabránia	znečisťovaniu	životného	prostredia,	zmiernia	znečisťovanie	
životného	prostredia	alebo	zabránia	poškodzovaniu	životného	prostredia,	
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- získať	odborný	podklad	na	schválenie	strategického	dokumentu,	alebo	vydanie	rozhodnutia	
o	povolení	činnosti	podľa	osobitných	predpisov.		

	
Zámer	EIA	musí	nadväzovať	na	výstupuy	dodávateľa	Časti	1	predmetu	zákazky,	ktorý	definuje	minimálne	
tri	 variantny	 riešení	 (scenárov)	 a	 musí	 byť	 súladný	 s	 bezpečnosťnou	 dokumentáciou	 k	 vybranej	
technológii,	 ktorá	 zodpovedá	Časti	 2	predmetu	 zákazky	 a	 s	CBA,	 ktoré	 zodpovedá	Časti	 3	predmetu	
zákazky.	
	
Na	 základe	 uvedeného	 sa	 vyžaduje	 značná	miera	 spolupráce	medzi	 spracovateľmi	 jednotlivých	 častí	
štúdie	realizovateľnosti.	
	
EIA	 musí	 obsahovať	 popis	 všetkých	 pozitívnych	 a	 negatívnych	 vplyvov,	 ktoré	 vyplývajú	 z	 realizácie	
projektu	v	jeho	jednotlivých	etapách	vrátane	návrhov	opatrení	zníženia	dopadov	na	životné	prostredie.		
	
Dodávateľ	 zabezpečí	 aj	 proces	 posudzovania	 vplyvov	 navrhovaných	 činností	 na	 životné	 prostredie	
vyplývajúci	zo	zákona	č.	24/2006	Z.	z.	o	posudzovaní	vplyvov	na	životné	prostredie	a	o	zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	v	plnom	rozsahu.	

	
Záver	zo	strategického	dokumentu	EIA	bude	popis	všetkých	pozitívnych	a	negatívnych	vplyvov,	ktoré	
vyplývajú	z	realizácie	projektu	v	jeho	jednotlivých	etapách	vrátane	návrhov	opatrení	zníženia	dopadov	
na	životné	prostredie.		
	
Táto	 časť	 štúdia	 realizovateľnosti	 (EIA)	 bude	 dodaná	 v	 štyroch	 vyhotoveniach	 v	 listinnej	 forme	 a	 v	
elektronickej	forme.	
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REVERZNÁ	VEREJNÁ	SÚŤAŽ	
	

C. SPÔSOB	URČENIA	CENY	
	
	

PREDMET	ZÁKAZKY:	

Vypracovanie	štúdie	realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	
verejnom	prístave	Bratislava	

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



REVERZNÁ	VEREJNÁ	SÚŤAŽ	-	VYPRACOVANIE	ŠTÚDIE	REALIZOVATEĽNOSTI:	
VYBUDOVANIE	TERMINÁLU	LNG	VO	VEREJNOM	PRÍSTAVE	BRATISLAVA	

	

strana	36	

SPÔSOB		URČENIA	PONUKOVEJ	CENY	
	
1. Obstarávateľ	požaduje	stanoviť	cenu	za	požadovanú	časť	predmetu	zákazky	dohodou	zmluvných	

strán	v	zmysle	zákona	č.	18/1996	Z.	z.	o	cenách	v	znení	neskorších	predpisov	v	spojení	s	vyhláškou	
vyhlášky	Ministerstva	financií	Slovenskej	republiky	č.	87/1996	Z.	z.,	ktorou	sa	tento	zákon	vykonáva.	
	

2. V	cene	musia	byť	započítané	všetky	ekonomicky	oprávnené	náklady	a	primeraný	zisk	podľa	§	2	a	§	
3	zákona	č.	18/1996	Z.	z.	o	cenách	v	znení	neskorších	predpisov	a	§	3	vyhlášky	Ministerstva	financií	
Slovenskej	 republiky	 č.	 87/1996	 Z.	 z.	 Súčasťou	 ceny	 je	 aj	 daň	 z	 pridanej	 hodnoty,	 príslušná	
spotrebná	 daň	 a	 pri	 dovážanom	 tovare	 aj	 clo	 a	 iné	 platby	 vyberané	 v	 rámci	 uplatňovania	
nesadzobných	opatrení	ustanovených	osobitnými	predpismi.	
	

3. Cena	musí	byť	stanovená	v	eurách	(vrátane	prípadných	ďalších	iných	príplatkov	alebo	poplatkov).	
	

4. Cenu	 je	potrebné	uvádzať	bez	DPH,	výšku	DPH	v	eurách	a	cenu	celkom	vrátane	DPH	vyjadrenú	
v	eurách.	
	

5. V	prípade,	že	uchádzač	nie	je	platiteľom	DPH,	toto	uvedie	v	Návrhu	na	plnenie	kritérií.	
	

6. Určenie	ceny	a	spôsob	jej	určenia	musí	byť	zrozumiteľný	a	jasný.	
	

7. Uchádzač	musí	v	Návrhu	na	plnenie	kritérií	uviesť	cenu	v	súlade	s	bodom	4.	tejto	časti	súťažných	
podkladov.	 Uchádzač	musí	 oceniť	 cenou	 každú	 položku.	 Cena	musí	 byť	 kladný,	 nenulový	 údaj.	
Všetky	ceny	uchádzač	uvedie	zaokrúhlené	na	dve	desatinné	miesta.	
	

8. Celková	cena	za	poskytnutie	časti	predmetu	zákazky	musí	obsahovať	cenu	za	celú	časť	predmetu	
zákazky	uvedenej	v	časti	B	-	Opis	predmetu	zákazky	(časť	1	alebo	časť	2	alebo	časť	3	alebo	časť	4).	
Každá	 cena	musí	 byť	 kladný,	 nenulový	 údaj.	 Všetky	 ceny	 uchádzač	 uvedie	 zaokrúhlené	 na	 dve	
desatinné	miesta.	
	

9. Ponúknutá	cena	bude	počas	trvania	zmluvy	o	dielo	pevnou	cenou	a	bude	obsahovať	všetky	náklady	
úspešného	uchádzača	potrebné	na	splnenie	predmetu	zákazky.	
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PREDMET	ZÁKAZKY:	

Vypracovanie	štúdie	realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	
verejnom	prístave	Bratislava	
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1.	Obchodné	podmienky	pre	Časť	1	predmetu	zákazky	
 
 

ZMLUVA	O	DIELO	
číslo	zmluvy	na	strane	Objednávateľa:	
číslo	zmluvy	na	strane	Ztohotoviteľa:	

 
 

1. ZMLUVNÉ	STRANY	
	
1.1. OBJEDNÁVATEĽ	

	
Obchodné	meno:	 	 Verejné	prístavy,	a.	s.	
sídlo:	 	 	 	 Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
IČO:	 	 	 	 36	856	541	
DIČ:	 	 	 	 2020122555	
IČ	DPH:		 	 	 SK2020122555	
zapísaný:	 	Obchodný	 register	 Okresného	 súdu	 Bratislava	 I,	 oddiel:	 Sa,	

vložka	číslo:	4395/B	
konajúci	prostredníctvom:	 [•]	
bankové	spojenie:	 VÚB,	a.s.	
BIC:	 	 	 	 SUBASKBX	
IBAN:	 	 	 	 SK61	0200	0000	0024	1616	8551	

	
(ďalej	len	„Objednávateľ“)	

	
1.2. ZHOTOVITEĽ	
	

Obchodné	meno:	 	 [•]	
sídlo/miesto	podnikania:	 [•]	 	 	 	
IČO:	 	 	 	 [•]	
DIČ:	 	 	 	 [•]	
IČ	DPH:		 	 	 [•]	
zapísaný:	 	[•]	
konajúci	prostredníctvom:	 [•]	
bankové	spojenie:	 [•]	 	
BIC:	 	 	 	 [•]	
IBAN:	 	 	 	 [•]	 	

	
(ďalej	len	„Zhotoviteľ“)	
	
(Objednávateľ	a	Zhotoviteľ	ďalej	spolu	len	„Zmluvné	strany“)	
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1.3. Zmluvné	 strany	 uzatvárajú	 v	 zmysle	 §	 56	 zákona	 č.	 343/2015	 Z.	 z.	 o	 verejnom	 obstarávaní	
a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „ZVO“)	
a	v	zmysle	§	536	a	nasl.	zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodný	zákonník	v	znení	neskorších	predpisov	
(ďalej	len	„Obchodný	zákonník“)	túto	zmluvu	o	dielo	(ďalej	len	„Zmluva”).	

	
	
2. ÚVODNÉ	USTANOVENIA	

	
2.1. Objednávateľ	 vyhlásil	 reverznú	 verejnú	 súťaž	 s	 predmetom	 zákazky:	 „Vypracovanie	 štúdie	

realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava“	 (ďalej	 len	
„Súťaž“).	
	

2.2. V	 rámci	 Súťaže	 Zhotoviteľ	 predložil	 ponuku	 pre	 časť	 1	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	
Objednávateľom	vyhodnotená	ako	úspešná.	
	

2.3. Na	 základe	 Súťaže	 sa	 Zmluvné	 strany	 dohodli	 na	 uzatvorení	 tejto	 Zmluvy	 s	 náležitosťami	
uvedenými	v	jej	ďalších	ustanoveniach.	
	
	

3. PREDMET	ZMLUVY	

	
3.1. Zhotoviteľ	sa	touto	Zmluvou	zaväzuje	vypracovať	pre	Objednávateľa	„Štúdiu	realizovateľnosti:	

Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	-	časť:	Technická	štúdia“	(ďalej	len	
“Časť	štúdie	realizovateľnosti”	alebo	„Dielo“).		
	

3.2. Povinnosti	 Zhotoviteľa	 uvedenej	 v	 bode	 3.1.	 tohto	 článku	 Zmluvy	 zodpovedá	 záväzok	
Objednávateľa	 prevziať	 od	 Zhotoviteľa	 riadne	 a	 včas	 dodané	 plnenie	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 a	
zaplatiť	zaň	dohodnutú	odmenu	podľa	tejto	Zmluvy.	

	
	
4. SPÔSOB	A	ROZSAH	PLNENIA	PREDMETU	ZMLUVY	

	
4.1. Zhotoviteľ	je	povinný	vypracovať	Časť	štúdie	realizovateľnosti	s	obsahom	vyplývajúcim	z	tohto	

článku.	Dodanie	Diela	musí	byť	potvrdené	preberacím	protokolom.	Dielo	musí	obsahovať:	
4.1.1. Úvodné	 informácie	 o	 Objednávateľovi	 a	 Zhotoviteľovi,	 stručný	 popis	 projektu,	 jeho	

etáp,	charakteristík	a	účelu.	
4.1.2. Manažérske	 zhrnutie:	 zásadné	 závery,	 ktoré	 vyplývajú	 zo	 spracovanej	 Časti	 štúdie	

realizovateľnosti.		
4.1.3. Socio-ekonomický	 kontext:	 informácie	 o	 environmentálnych,	 územných	 a	

ekonomických	aspektoch	projektu.	
4.1.4. Analýza	súčasného	stavu	prístavu	z	pohľadu	vhodnosti	zvolenej	technológie	na	výrobu	

a	distribúciu	LNG	z	osobnej	obhliadky,	dostupných	a	už	spracovaných	podkladov.	
4.1.5. Porovnanie	minimálne	3	rôznych	scenárov	-	technologických	riešení	spracovania	LNG	a	

jeho	 distribúcie	 vzhľadom	 na	 špecifiká	 verejného	 prístavu	 Bratislava.	 Vyhodnotenie	
najvhodnejšieho	riešenia	na	základe	kritérií:	Technológia	a	modulárnosť.	
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4.1.6. Detailný	 popis	 navrhovaného	 riešenia	 formou	 technickej	 štúdie.	 Popis	 podstatných	
technických	a	 technologických	aspektov,	 ako	 je	napr.	 zvolená	 technológia,	 technické	
parametre	 jednotlivých	 zariadení,	 vyplývajúce	 technické	 rizika,	 potrebne	energetické	
materiálové	toky,	údaje	o	životnosti	jednotlivých	zariadení,	náklady	na	opravu,	a	pod.	
Spracovanie	základnej	koncepcie	logistiky	LNG.	

4.1.7. Údaje	 o	 prevádzke	 alebo	 výrobe	 vrátane	 základných	 technických	 parametrov	
navrhovaných	 technológií	 a	 zariadení,	 údaje	 o	 druhoch,	 kategóriách	 a	 množstve	
odpadov	(vyhláška	Ministerstva	životného	prostredia	Slovenskej	republiky	č.	365/2015	
Z.	 z.),	 ktoré	 vzniknú	 pri	 prevádzke	 alebo	 výrobe	 a	 návrh	 spôsobu	 nakladania	 s	 nimi	
(okrem	komunálnych	odpadov).	

4.1.8. Výkresovú	časť	v	nevyhnutnom	rozsahu	v	závislosti	od	navrhovaného	riešenia:	
a) Situačný	výkres	 súčasného	stavu	územia	na	podklade	katastrálnej	mapy	vrátane	

parcelných	čísel	so	zakreslením	potrebných	stavieb,	ich	polohy	s	vyznačením	väzieb	
(účinkov)	na	okolie.	

b) Identifikácia	nevyhnutných	inžinierskych	sieti,	obmedzenie	existujúcich	prevádzok	
a	 iné	 opatrenia	 potrebné	 na	 uvoľnenie	 navrhovaného	 miesta	 stavby	 a	 jej	
uskutočňovanie.	

c) Architektonické	riešenie	stavby,	vzhľad	a	pôdorysné	usporiadanie.	
d) Údaje	o	základnom	stavebnotechnickom	a	konštrukčnom	riešení	stavby	vo	väzbe	

na	základnej	požiadavky	stavby.	
e) Výkresy	zvolenej	technológie,	stavebnú	a	strojnú	časť.	

4.1.9. Analýza	a	riadenie	rizík:	vymedzenie	najväčších	zdrojov	rizík	v	rámci	projektu,	uvedenie	
ich	pravdepodobnosti	a	eventuálnych	preventívnych	opatrení.	

4.1.10. Harmonogram	realizácie.	
4.1.11. Podrobné	 záverečné	 zhodnotenie:	 komplexne	 prepracovaný	 záver,	 ktorý	 zahŕňa	

výsledné	posúdenie	všetkých	kľúčových	aspektov.	
	
4.2. Zhotoviteľ	 je	 oprávnený	 požadovať	 od	 Objednávateľa	 ďalšie,	 dodatočné	 informácie	 alebo	

pokyny,	ktoré	sú	nevyhnutne	potrebné	na	vypracovanie	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	Pri	určení	
spôsobu	 a	 metodiky	 vypracovania	 Časti	 štúdie	 realizovateľnosti	 Zhotoviteľ	 postupuje	
samostatne.	
	

4.3. Objednávateľ	 sa	zaväzuje	poskytnúť	Zhotoviteľovi	podklady,	dokumenty	a	 informácie	majúce	
vplyv	na	vypracovanie	Časti	štúdie	realizovateľnosti,	o	ktoré	Zhotoviteľ	požiada,	pokiaľ	ich	má	
Objednávateľ	k	dispozícii.	
	

4.4. Zhotoviteľ	je	povinný	zaobchádzať	s	dokumentmi	získanými	od	Objednávateľa	tak,	aby	nedošlo	
k	ich	strate,	odcudzeniu,	zničeniu,	alebo	poškodeniu.	Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	vyhotovovať	
si	z	poskytnutých	dokumentov	kópie	bez	súhlasu	Objednávateľa.	S	poskytnutými	dokumentami	
Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	nakladať	inak	ako	za	účelom	zhotovenia	Diela,	najmä	ich	sprístupniť	
tretím	osobám,	a	to	ani	po	zániku/zrušení	Zmluvy.	Po	vyhotovení	Časti	štúdie	realizovateľnosti	
je	Zhotoviteľ	povinný	všetky	od	Objednávateľa	získané	dokumenty	vrátiť.	
	

4.5. Zmluvné	strany	sa	zaväzujú	poskytnúť	si	navzájom	súčinnosť	potrebnú	pre	plnenie	predmetu	
Zmluvy.	 Zhotoviteľ	 je	povinný	poskytovať	 súčinnosť	 aj	dodávateľovi	„Štúdie	 realizovateľnosti:	
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Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava	 -	 časť:	 Bezpečnostná	
dokumentácia“,	ktorý	predložil	ponuku	pre	časť	2	predmetu	Súťaže,	ktorá	bola	Objednávateľom	
vyhodnotená	 ako	 úspešná,	 aj	 dodávateľovi	 „Štúdie	 realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	
LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	-	časť:	CBA“,	ktorý	predložil	ponuku	pre	časť	3	predmetu	
Súťaže,	 ktorá	 bola	 Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	 úspešná,	 aj	 dodávateľovi	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	-	časť:	EIA“,	ktorý	
predložil	 ponuku	pre	 časť	 4	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	
úspešná,	ak	títo	dodávatelia	sú	odlišnými	osobami	od	Zhotoviteľa.	Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	úzko	
spolupracovať	 s	 dodávateľmi	 uvedenými	 v	 tomto	 bode,	 a	 to	 tak,	 aby	 Objednávateľ	 obdržal	
v	konečnom	dôsledku	od	Zhotoviteľa	a	všetkých	dodávateľov	diela,	ktoré	na	seba	nadväzujú	a	sú	
vzájomne	súladné	a	umožňujú	minimálne	3	(slovom:	tri)	variantné	riešenia	sledovaného	cieľa	
Súťaže,	 ktorým	 je	 vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava,	 a	 to	
z	technického,	bezpečnostného,	ekonomického	aj	environmentálneho	hľadiska.	
	

4.6. Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 vypracovať	Časti	 štúdiu	 realizovateľnosti	 riadne	a	 včas,	 s	 vynaložením	
odbornej	 starostlivosti	 a	 v	 súlade	 s	 pokynmi	 Objednávateľa.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 oznámiť	
Objednávateľovi	všetky	okolnosti,	ktoré	zistí	pri	realizácii	predmetu	plnenia	podľa	tejto	Zmluvy,	
pokiaľ	môžu	mať	vplyv	na	zmenu	pokynov	Objednávateľa.	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	správnosť	
záverov	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	
	

4.7. Zhotoviteľ	výlučne	zodpovedá	za	to,	že	pri	spracovaní	Diela	neporuší	žiadne	práva	tretích	osôb	
a	má	oprávnenie	s	Dielom	nakladať	spôsobom	a	v	rozsahu	uvedenom	v	bodoch	4.10.	a	4.11.	
tohto	článku.	
	

4.8. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	ním	vykonané	Dielo	nebude	zaťažené	právom	tretej	osoby,	bude	bez	
faktických	a	právnych	vád.	V	prípade	zistenia	právnych	vád	je	Zhotoviteľ	povinný	bezodkladne	
upraviť	Dielo	tak,	aby	nenarušovalo	práva	tretích	osôb.	
	

4.9. Zhotoviteľ	berie	na	vedomie,	že	Dielo	môže	byť	ďalej	využívané,	spracovávané	a	zverejňované.	
Odovzdaním	Diela	prechádzajú	na	Objednávateľa	všetky	majetkové	práva	autora	k	Dielu.	
	

4.10. Zhotoviteľ	v	súlade	s	ustanovením	§	65	a	nasl.	zákona	č.	185/2015	Z.	z.	Autorský	zákon	v	znení	
neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „Autorský	 zákon“)	 udeľuje	 Objednávateľovi	 bezodplatne	
výhradnú,	 časovo	a	územne	neobmedzenú	 licenciu	na	použitie	Diela	 akýmikoľvek	 spôsobmi,	
vrátane	spôsobov	výslovne	uvedených	v	§	19	ods.	4	Autorského	zákona.	
	

4.11. Objednávateľ	 je	oprávnený	udeliť	tretej	osobe	súhlas	na	použitie	Diela	v	rozsahu	podľa	bodu	
4.10.	tohto	článku.	
	

4.12. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	má	neodvolateľný	súhlas	autora	Diela	na	zásah	do	osobnostných	práv	
autora	zo	strany	Objednávateľa,	resp.	tretej	osoby,	ktorú	Objednávateľ	na	takýto	zásah	poverí.		
	

4.13. Na	 základe	 súhlasu	 autora	 Diela	 podľa	 bodu	 4.12.	 tohto	 článku	 je	 autor	 Diela	 povinný,	 ak	
nedisponuje	predchádzajúcim	súhlasom	Objednávateľa:			
4.13.1. zdržať	sa	rozhodnutia	o	zverejnení	alebo	nezverejnení	Diela;	
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4.13.2. zdržať	 sa	 označenia	 ako	 autor	 a	 rozhodnutia	 o	 spôsobe	 takéhoto	 označenia	 najmä	
menom	 alebo	 pseudonymom,	 a	 to	 pri	 každom	 použití	 Diela,	 ak	 je	 takýto	 spôsob	
označenia	pri	Diele	a	spôsobe	použitia	možný	a	obvyklý;	

4.13.3. zdržať	 sa	 domáhania	 sa	 ochrany	 pred	 akoukoľvek	 nedovolenou	 zmenou	 alebo	 iným	
nedovoleným	zásahom	do	Diela,	ako	aj	pred	akýmkoľvek	hanlivým	nakladaním	s	Dielom,	
ktoré	by	znižovalo	hodnotu	Diela	alebo	spôsobilo	ujmu	autora	Diela	na	jeho	cti	alebo	
dobrej	povesti.	
	

4.14. Na	základe	súhlasu	autora	podľa	bodu	4.12.	tohto	článku	je	Objednávateľ	oprávnený:			
4.14.1. rozhodnúť	o	zverejnení	alebo	o	nezverejnení	Diela;	
4.14.2. upraviť	Dielo	a/alebo	dať	upraviť	Dielo	tretej	osobe	podľa	potrieb	Objednávateľa,	a	to	

aj	v	prípade,	ak	by	takáto	úprava	Diela	nespadala	pod	licenciu	podľa	bodu	4.10.	tohto	
článku,	a	teda	najmä	v	prípade	úprav	Diela,	ktoré	nespadajú	pod	tvorivú	činnosť;	

4.14.3. zverejniť	Dielo	pod	svojím	názvom,	a	to	aj	bez	označenia	pôvodného	autora	Diela.	
	

4.15. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 vypracovať	 Dielo	 prostredníctvom	 kľúčových	 expertov	 uvedených	 v	
prílohe	 č.	 2	 tejto	 Zmluvy.	 Tým	 však	 nie	 je	 dotknuté	 právo	 Zhotoviteľa	 vypracovať	 Dielo	 aj	
prostredníctvom	 iných	 expertov,	 avšak	 kľúčové	 úlohy	 pri	 vypracovaní	 Diela	 musia	 zastávať	
kľúčoví	experti.	
	

4.16. Zhotoviteľ	 je	povinný	oznámiť	Objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	v	osobe	 kľúčového	experta	
uvedeného	v	prílohe	č.	2	 tejto	Zmluvy,	a	 to	 tak,	 že	Objednávateľa	požiada	o	zmenu	v	osobe	
kľúčového	 experta,	 pričom	 navrhovaná	 osoba	 musí	 spĺňať	 požiadavky	 kladené	 na	 daného	
kľúčového	experta	stanovené	v	Súťaži.	

	
	
5. ČAS,	MIESTO	A	SPÔSOB	ODOVZDANIA	DIELA	
	
5.1. Zhotoviteľ	 sa	zaväzuje	vypracovať	Časť	 štúdie	 realizovateľnostia	odovzdať	 ju	Objednávateľovi	

najneskôr	do	4	(slovom:	štyroch)	mesiacov	odo	dňa	účinnosti	tejto	Zmluvy.		
	

5.2. Časť	štúdie	realizovateľnosti	bude	dodaná	v	4	(slovom:	štyroch)		vyhotoveniach	v	listinnej	forme	
a	v	elektronickej	forme	(vo	formátoch	kódovania,	ktoré	je	možno	otvoriť	programami	MS	Office	
alebo	Acrobat	Reader).	
	

5.3. Časť	 štúdie	 realizovateľnosti	 bude	 spracovaná	 v	 plnom	 rozsahu	 v	 slovenskom	 jazyku	 a	
minimálne	 záverečné	 zhodnotenie	 aj	 v	 anglickom	 jazyku.	Miestom	odovzdania	 Diela	 je	 sídlo	
Objednávateľa,	pokiaľ	Objednávateľ	neurčí	inak,	o	čom	je	povinný	Zhotoviteľa	v	dostatočnom	
časovom	predstihu,	nie	kratšom	ako	2	(slovom:	dva)	pracovné	dni	písomne	informovať.	
	

5.4. Zhotoviteľ	 po	 zhotovení	 jednotlivých	 častí	 Diela	 a	 pre	 dodanie	 celkového	 Diela	 vyzve	
Objednávateľa	najmenej	24	(slovom:	dvadsaťštyri)	hodín	vopred	na	jeho	prevzatie	v	pracovných	
dňoch	v	sídle	Objednávateľa.	
	



REVERZNÁ	VEREJNÁ	SÚŤAŽ	-	VYPRACOVANIE	ŠTÚDIE	REALIZOVATEĽNOSTI:	
VYBUDOVANIE	TERMINÁLU	LNG	VO	VEREJNOM	PRÍSTAVE	BRATISLAVA	

	

strana	43	

5.5. Objednávateľ	sa	zaväzuje	riadne	zhotovené	Dielo	prevziať.	Dielo	 je	prevzaté	Objednávateľom	
momentom	podpísania	preberacieho	protokolu.	Zodpovednosť	Zhotoviteľa	za	zhotovené	Dielo	
nie	je	jeho	odovzdaním	dotknutá.	
	

5.6. Objednávateľ	 nie	 je	 povinný	prevziať	Dielo,	 ktoré	nie	 je	 riadne	 zhotovené.	V	 tom	prípade	 je	
Zhotoviteľ	 povinný	 Dielo	 bezodplatne	 upraviť	 v	 súlade	 s	 pripomienkami	 vznesenými	
Objednávateľom.	

	
	
6. ODMENA	A	JEJ	SPLATNOSŤ	

	
6.1. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	celková	odmena	za	vyhotovenie	Diela	 je	[•],-	EUR	(slovom:	[•]	

eur)	bez	DPH.	
	

6.2. Odmena	 vo	 výške	 uvedenej	 v	 predchádzajúcom	 bode	 tohto	 článku	 Zmluvy	 zahŕňa	 všetky	
náklady	Zhotoviteľa	s	vypracovaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	
	

6.3. Zmluvé	strany	sa	dohodli,	že	celková	výška	odmeny	uvedenej	v	bode	6.1	tohto	článku	Zmluvy	
bude	uhradená	na	základe	riadneho	odovzdania	Diela.	
	

6.4. Odmena	 je	 splatná	 na	 základe	 daňových	 dokladov	 -	 faktúr,	 vystavených	 Zhotoviteľom	 po	
riadnom	vyhotovení	a	odovzdaní	Diela	Objednávateľovi.	Každá	jednotlivá	faktúra	je	splatná	do	
30	(slovom:	tridsiatich)	dní	odo	dňa	jej	doručenia	Objednávateľovi.	Súčasťou	faktúry	musí	byť	
obojstranne	 podpísaný	 preberací	 protokol.	 V	 prípade,	 ak	 faktúra	 nebude	 obsahovať	 všetky	
náležitosti	 v	 zmysle	 všeobecne	 záväzných	 právnych	 predpisov	 Slovenskej	 republiky	 a	 tejto	
Zmluvy,	je	Objednávateľ	oprávnený	takúto	faktúru,	a	to	aj	opakovane,	vrátiť	Zhotoviteľovi	na	jej	
opravenie.	Doručením	opravenej	faktúry	Objednávateľovi	plynie	nová	lehota	splatnosti	faktúry.	

	
6.5. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 Objednávateľ	 je	 oprávnený	 započítať	 vo	 vzťahu	 k	 akejkoľvek	

pohľadávke	Zhotoviteľa	z	tejto	Zmluvy	alebo	na	jej	základe	svoju	pohľadávku,	a	to	aj	v	prípade,	
ak	pohľadávka	Objednávateľa	ešte	nie	je	splatná.	

	
	

7. TRVANIE	ZMLUVY	
	

7.1. Táto	 Zmluva	 sa	 uzatvára	 na	 dobu	 určitú,	 a	 to	 počnúc	 nadobudnutím	 jej	 účinnosti,	 do	
vyhotovenia	a	riadneho	odovzdania	Časti	štúdie	realizovateľnosti	podľa	tejto	Zmluvy.		
	

7.2. Trvanie	tejto	Zmluvy	je	možné	ukončiť	vzájomnou	písomnou	dohodou	Zmluvných	strán	alebo	aj	
iným	spôsobom	vyplývajúcim	z	Obchodného	zákonníka	a/alebo	ZVO	a/alebo	tejto	Zmluvy.	
	

7.3. Objednávateľ	 je	 oprávnený	 odstúpiť	 od	 tejto	 Zmluvy	 nad	 rámec	 prípadov	 stanovených	
Obchodným	zákonníkom	a/alebo	ZVO	aj	v	prípade,	ak	subdodávateľ	Zhotoviteľa	počas	trvania	
Zmluvy	nie	 je	zapísaný	alebo	bol	vymazaný	z	 registra	partnerov	verejného	sektora	vedeného	
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podľa	 zákona	č.	315/2016	Z.	 z.	o	 registri	partnerov	verejného	sektora	a	o	 zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„ZRPVS“).	

	
	
8. MLČANLIVOSŤ	

	
8.1. Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 dodržiavať	 mlčanlivosť	 o	 všetkých	 jemu	 známych	 skutočnostiach	

Objednávateľa,	 a	 to	 predovšetkým	 o	 skutočnostiach	 právnej,	 sporovej,	 obchodnej,	 výrobnej	
alebo	technickej	povahy,	o	ktorých	sa	dozvie	v	súvislosti	s	plnením	predmetu	tejto	Zmluvy,	ktoré	
majú	interný	alebo	dôverný	charakter	a	ktoré	majú	byť	podľa	vôle	Objednávateľa	a/alebo	ním	
určených	 osôb	 utajené.	 Za	 informácie,	 ktoré	 majú	 byť	 podľa	 Objednávateľa	 a/alebo	 ním	
určených	 osôb	 utajené	 sa	 považujú	 na	 účely	 tejto	 Zmluvy	 všetky	 informácie,	 s	 ktorými	 sa	
Zhotoviteľ	 dostane	 do	 styku,	 ak	 Objednávateľ	 výslovne	 neurčí,	 že	 sa	 nejedná	 o	 takýto	 druh	
informácií.	 Záväzok	mlčanlivosti	 v	 rozsahu	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 je	 platný	 bez	 časového	 alebo	
akéhokoľvek	iného	obmedzenia	a	to	i	po	zániku	Zmluvy.	
	

8.2. Záväzok	Zhotoviteľa	dodržiavať	mlčanlivosť	podľa	bodu	8.1.	tohto	článku	sa	nevzťahuje	na	také	
sprístupnenie	skutočností,	informácií	a	údajov,	ktoré	je	Zhotoviteľom	realizované	počas	trvania	
Zmluvy	a	v	rámci	výkonu,	resp.	v	priamej	súvislosti	plnením	predmetu	tejto	Zmluvy.	
	
	

9. ZABEZPEČENIE	ZÁVÄZKU	
	
9.1. V	prípade	omeškania	Zhotoviteľa	s	odovzdaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti	 je	Objednávateľ	

oprávnený	požadovať	od	Zhotoviteľa	zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	0,05	%	(slovom:	nula	
celá	a	päť	stotín	percenta)	z	odmeny	uvedenej	v	článku	6.,	bod	6.1.	tejto	Zmluvy,	za	každý	aj	
začatý	deň	omeškania	s	odovzdaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti,	maximálne	však	do	výšky	20	
%	(slovom:	dvadsať	percent)	z	ceny	Diela.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	
Zmluvy	odstúpiť.		
	

9.2. V	prípade,	že	Zhotoviteľ	poruší	záväzok	súčinnosti,	resp.	záväzok	splupráce	podľa	článku	4.,	bod	
4.5.	tejto	Zmluvy,	a	to	s	ktorýmkoľvek	z	predmetných	dodávateľov,	je	Objednávateľ	oprávnený	
požadovať	od	Zhotoviteľa	zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	odmeny	uvedenej	v	článku	6,	
bod	 6.1.	 tejto	 Zmluvy,	 a	 to	 na	 základe	 čestného	 vyhlásenia	 ktoréhokoľvek	 z	 predmetných	
dodávateľov.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	Zmluvy	odstúpiť.	
	

9.3. V	prípade,	že	sa	ukáže	vyhlásenie	Zhotoviteľa	podľa	článku	4.,	bod	4.10.	a/alebo	4.11.	a/alebo	
4.12.	 tejto	 Zmluvy	 ako	 nepravdivé,	 je	 Objednávateľ	 oprávnený	 požadovať	 od	 Zhotoviteľa	
zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	odmeny	uvedenej	v	článku	6,	bod	6.1.	tejto	Zmluvy,	a	to	za	
každé	jednotlivé	nepravdivé	vyhlásenie.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	
Zmluvy	odstúpiť.	
	

9.4. Zaplatenie	 akejkoľvek	 zmluvnej	 pokuty	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 sa	 nedotýka	 nároku	 na	 náhradu	
škody,	vrátane	škody	prevyšujúcej	zmluvnú	pokutu.	
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9.5. Zhotoviteľ	 predlžuje	 premlčaciu	 dobu	 vo	 vzťahu	 k	 právam	 Objednávateľa	 vyplývajúcim	 z	
porušenia	ktorejkoľvek	povinnosti	Zhotoviteľa	podľa	Zmluvy,	vrátane	práva	na	zmluvnú	pokutu,	
práva	na	náhradu	škody,	a	to	na	6	(slovom:	šesť)	rokov	odo	dňa,	keď	premlčacia	doba	začne	
plynúť.	

	
	
10. SUBDODÁVATELIA	
	
10.1. Objednávateľ	 podpisom	 tejto	 Zmluvy	 akceptuje	 subdodávateľov	 Zhotoviteľa,	 ktorí	 spĺňajú	

podmienky	účasti	osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO	a	neexistuje	u	nich	dôvod	na	
vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	ZVO	a	ktorí	majú	v	registri	partnerov	verejného	
sektora	podľa	§	11	ZVO	zapísaných	konečných	užívateľov	výhod.	Ak	bol	subdodávateľ	zapísaný	
v	 registri	 konečných	 užívateľov	 výhod	 vedenom	 Úradom	 pre	 verejné	 obstarávanie	 (do	
31.01.2017),	 považuje	 sa	 taktiež	 za	 osobu	 zapísanú	 v	 registri	 partnerov	 verejného	 sektora.	
Subdodávateľ	je	však	povinný	vykonať	overenie	identifikácie	konečného	užívateľa	výhod	a	podať	
návrh	 na	 zápis	 na	 účely	 zosúladenia	 zapísaných	 údajov	 v	 súlade	 so	 ZRPVS.	 Identifikácia	
subdodávateľov,	 predmet	 a	 rozsah	 ich	 subdodávok	 je	 uvedený	 v	 prílohe	 č.	 3	 tejto	 Zmluvy.	
Identifikácia	subdodávateľov	podľa	predchádzajúcej	vety	je	uvedená	v	rozsahu:	podiel	zákazky,	
ktorý	 má	 uchádzač	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľovi,	 konkrétnu	 časť	 diela,	 ktorú	 má	
subdodávateľ	 vykonať,	 identifikačné	 údaje	 navrhovaného	 subdodávateľa	 vrátane	 údajov	 o	
osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	
narodenia.	
	

10.2. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 bezodkladne	 oznámiť	 Objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	 údajov	 o	
subdodávateľovi.	
	

10.3. V	prípade	zmeny	subdodávateľa	počas	trvania	Zmluvy,	musí	subdodávateľ,	ktorého	sa	návrh	na	
zmenu	týka,	spĺňať	podmienky	účasti	týkajúce	sa	osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO,	
neexistuje	u	neho	dôvod	na	vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	ZVO,	a	je	zapísaný	
v	registri	partnerov	verejného	sektora	podľa	§	11	ZVO.	Ak	bol	subdodávateľ	zapísaný	v	registri	
konečných	 užívateľov	 výhod	 vedenom	 Úradom	 pre	 verejné	 obstarávanie	 (do	 31.01.2017),	
považuje	sa	taktiež	za	osobu	zapísanú	v	registri	partnerov	verejného	sektora.	Subdodávateľ	je	
však	povinný	vykonať	overenie	identifikácie	konečného	užívateľa	výhod	a	podať	návrh	na	zápis	
na	 účely	 zosúladenia	 zapísaných	 údajov	 v	 súlade	 so	 ZRPVS.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	
Objednávateľovi	najneskôr	3	(slovom:	tri)	pracovné	dni	pred	zmenou	subdodávateľa,	predložiť	
písomné	oznámenie	o	zmene	subdodávateľa,	ktoré	bude	obsahovať	minimálne:	podiel	zákazky,	
ktorý	 má	 uchádzač	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľovi,	 konkrétnu	 časť	 diela,	 ktorú	 má	
subdodávateľ	 vykonať,	 identifikačné	 údaje	 navrhovaného	 subdodávateľa	 vrátane	 údajov	 o	
osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	
narodenia	 a	 preukázanie,	 že	 navrhovaný	 subdodávateľ	 spĺňa	 podmienky	 účasti	 týkajúce	 sa	
osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO.	

	
	

11. POŽIADAVKA	FORMY		
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11.1. Všetky	právne	úkony	 smerujúce	k	 zmene	alebo	zrušeniu	Zmluvy	vyžadujú	pre	 svoju	platnosť	
písomnú	formu.		
	

11.2. Iné	právne	úkony	súvisiace	s	touto	Zmluvou	ako	tie,	ktoré	sú	uvedené	v	bode	11.1.	Zmluvy,	je	
možné	uskutočňovať	písomne,	e-mailom	alebo	faxom,	ak	v	tejto	Zmluve	nie	je	dohodnuté,	že	
sa	vyžaduje	konkrétna	forma.	

	
	
12. OZNÁMENIA	
	
12.1. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli	 a	 súhlasia,	 že	pre	účely	 komunikácie	 so	 Zhotoviteľom	v	 súvislosti	

s	 plnením	 záväzkov	 Zhotoviteľa	 podľa	 Zmluvy	 bol	 zo	 strany	 Objednávateľa	 určený	 tento	
oprávnený	zástupca:	

	
12.1.1. PhDr.	Tomáš	Červeňák	–	projektový	manažér	

	
12.2. Zmluvné	strany	sa	dohodli	a	súhlasia,	že	pre	účely	komunikácie	s	Objednávateľom	v	súvislosti	

s	 plnením	 záväzkov	 Objednávateľa	 podľa	 Zmluvy	 bol	 zo	 strany	 Zhotoviteľa	 určený	 tento	
oprávnený	zástupca:	
	
12.2.1. [•]	

	 	
12.3. Zmluvné	strany	môžu	aj	jednostranne	počas	účinnosti	Zmluvy	meniť	osoby	podľa	bodov	12.1.	

a	12.2.	 tohto	 článku.	Na	 tento	účel	 sú	 Zmluvné	 strany	povinné	bezodkladne	oznámiť	druhej	
zmluvnej	strane	zmenu	osoby	podľa	bodov	12.1.	a	12.2.	tohto	článku.	
	

12.4. Akékoľvek	 oznámenie,	 požiadavka	 alebo	 súhlas,	 ktorý	 sa	 bude	 vyžadovať	 alebo	 ktorý	 bude	
povolený	na	základe	Zmluvy,	ktorý	má	byť	podľa	Zmluvy	v	písomnej	forme,	bude	sa	pokladať	
za	 doručený	 alebo	 vykonaný,	 ak	 bol	 osobne	 doručený	 poverenému	 zástupcovi	 tej	 zmluvnej	
strany,	ktorej	je	určený,	alebo	ak	bol	poslaný	doporučeným	listom	danej	strane	na	známu	adresu	
a	tento	sa	dostal	do	sféry	jej	vplyvu.	
	 	

	
13. POVINNOSŤ	STRPIEŤ	VÝKON	KONTROLY	

	
13.1. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 strpieť	 výkon	 kontroly/auditu/overovania	 súvisiaceho	 s	 dodávanými	

službami	v	rámci	predmetu	plnania	tejto	Zmluvy	kedykoľvek	počas	platnosti	a	účinnosti	zmluvy	
o	poskytnutí	nenávratného	finančného	príspevku	uzatvorenej	medzi	Ministerstvom	dopravy	a	
výstavby	 Slovenskej	 republiky	 ako	 poskytovateľom	 nenávratného	 finančného	 príspevku	
a	Objednávateľom	ako	príjimateľom	nenávratného	finančného	príspevku,	ktorej	predmetom	je	
poskytnutie	nenávratného	finančného	príspevku	na	realizáciu	projektu	s	názvom:	„Vybudovanie	
terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	–	predprojektová	príprava“	(ďalej	len	„Projekt“),	
a	 to	 oprávnenými	 osobami,	 ktorými	 sú	 najmä	 Ministerstvo	 dopravy	 a	 výstavby	 Slovenskej	
republiky	a	ním	poverené	osoby,	Najvyšší	kontrolný	úrad	Slovenskej	republiky,	Úrad	vládneho	
auditu,	Certifikačný	orgán	a	nimi	poverené	osoby,	Orgán	auditu,	jeho	spolupracujúce	orgány	a	
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nimi	 poverené	 osoby,	 splnomocnení	 zástupcovia	 Európskej	 komisie	 a	 Európskeho	 dvora	
audítorov,	 osoby	 prizvané	 orgánmi,	 ktoré	 sú	 uvedené	 ako	 oprávnené	 osoby	 v	 súlade	 s	
príslušnými	 všeobecne	 záväznými	 právnymi	 predpismi	 Slovenskej	 republiky,	 a	 poskytnúť	 im	
všetku	potrebnú	súčinnosť.	
	

	
14. ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA	
	
14.1. Zmluva	nadobúda	platnosť	dňom	jej	podpísania	Zmluvnými	stranami	a	účinnosť	v	nasledujúci	

deň	po	dni,	v	ktorom	bude	splnená	posledná	z	ďalej	uvedených	podmienok:	
14.1.1. zverejnením	 Zmluvy	 podľa	 §	 47a	 ods.	 1	 zákona	 č.	 40/1964	 Zb.	 Občiansky	 zákonník	

v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„Občiansky	zákonník“);		
14.1.2. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	

realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
Bezpečnostná	dokumentácia“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka;	

14.1.3. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
CBA“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka;		

14.1.4. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
EIA“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka.	

	
14.2. Zmluvné	strany	vyhlasujú,	že	podmienky	podľa	bodu	14.1.2.	až	14.1.4.	tohto	článku	môžu	byť	

splnené	aj	v	čase	pred	uzatvorením	tejto	Zmluvy	a	v	tomto	prípade	sa	nepovažujú	za	odkladacie	
podmienky	účinnosti	tejto	Zmluvy.		
	

14.3. Akékoľvek	 zmeny	 a	 dodatky	 k	 Zmluve,	 na	 ktorých	 sa	 zmluvné	 strany	 dohodli,	 musia	 byť	
uzatvorené	 v	 písomnej	 forme	 a	 musia	 byť	 očíslované.	 Zmluvné	 strany	 si	 uvedomujú,	 že	
uzatvorenie	dodatku	k	Zmluve	je	možné	len	v	súlade	so	ZVO.	
	

14.4. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	 že	zmluvný	vzťah	založený	Zmluvou	sa	v	nadväznosti	na	článok	3	
nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(ES)	č.	593/2008	zo	dňa	17.06.2008	o	rozhodnom	
práve	 pre	 zmluvné	 záväzky	 (Rím	 I)	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 riadi	 právnym	 poriadkom	
Slovenskej	republiky.	
	

14.5. Vzťahy	 Zmluvných	 strán	 bližšie	 neupravené	 Zmluvou	 sa	 riadia	 príslušnými	 ustanoveniami	
Obchodného	 zákonníka,	 ZVO	 a	 subsidiárne	 ustanoveniami	 Občianskeho	 zákonníka	 a	 iných	
aplikovateľných	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	Slovenskej	republiky.	
	

14.6. Pre	 potreby	 výkladu	 Zmluvy	 sa	 berie	 osobitne	 zreteľ	 aj	 na	 obsah	 súťažných	 podkladov,	 na	
základe	ktorých	sa	 realizovala	Súťaž,	 ich	vysvetlení	v	priebehu	Súťaže,	na	základe	ktorej	bola	
Zmluva	uzavretá,	na	obsah	ponuky	Zhotoviteľa	a	jej	prípadné	vysvetlenia.	
	

14.7. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli,	 že	na	akékoľvek	 spory	vzniknuté	 zo	Zmluvy,	 vrátane	 sporov	o	 jej	
platnosť,	zakladajú	v	nadväznosti	na	článok	25	nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	
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č.	1215/2012	zo	dňa	12.12.2012	o	právomoci	a	o	uznávaní	a	výkone	rozsudkov	v	občianskych	
a	obchodných	veciach	v	znení	neskorších	predpisov	právomoc	súdov	Slovenskej	republiky.	
	

14.8. V	prípade,	že	akékoľvek	ustanovenie	alebo	podmienka	Zmluvy	je	alebo	sa	stane	neplatnou	alebo	
nevynútiteľnou,	 potom	 táto	 neplatnosť	 alebo	 nevynútiteľnosť	 neovplyvňuje	 ostatné	
ustanovenia	Zmluvy.	
	

14.9. Súčasťou	Zmluvy	sú	jej	prílohy	č.	1	až	3,	a	to:	
14.9.1. Príloha	č.	1	-	Návrh	na	plnenie	kritérií;	
14.9.2. Príloha	č.	2	-	Zoznam	kľúčových	expertov;	
14.9.3. Príloha	č.	3	-	Zoznam	subdodávateľov	
	

14.10. Zmluvné	strany	prehlasujú,	že	si	Zmluvu	pred	jej	podpisom	prečítali,	že	bola	uzavretá	slobodne,	
vážne	a	po	vzájomnom	prerokovaní,	je	výrazom	ich	vôle,	jej	obsahu	riadne	porozumeli	a	na	znak	
súhlasu	s	ňou	ju	potvrdili	svojimi	podpismi.	
	

14.11. Zmluva	je	vyhotovená	v	4	(slovom:	štyroch)	rovnopisoch	v	slovenskom	jazyku,	pričom	2	(slovom:	
dva)	prevzal	Objednávateľ	a	2	(slovom:	dva)	Zhotoviteľ.		

	
	
V	Bratislave,	dňa	..............	 V	......................................,	dňa	..............	
	
Objednávateľ:	 Zhotoviteľ:	
	
	
	
..............................................	 ..............................................	
Verejné	prístavy,	a.	s.	 [•]	
[•]	
	
	
	
	
..............................................	
Verejné	prístavy,	a.	s.	 	 	 					 	
[•]	
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2.	Obchodné	podmienky	pre	Časť	2	predmetu	zákazky	
	
	

ZMLUVA	O	DIELO	
číslo	zmluvy	na	strane	Objednávateľa:	
číslo	zmluvy	na	strane	Ztohotoviteľa:	

 
 

1. ZMLUVNÉ	STRANY	
	
1.1. OBJEDNÁVATEĽ	

	
Obchodné	meno:	 	 Verejné	prístavy,	a.	s.	
sídlo:	 	 	 	 Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
IČO:	 	 	 	 36	856	541	
DIČ:	 	 	 	 2020122555	
IČ	DPH:		 	 	 SK2020122555	
zapísaný:	 	Obchodný	 register	 Okresného	 súdu	 Bratislava	 I,	 oddiel:	 Sa,	

vložka	číslo:	4395/B	
konajúci	prostredníctvom:	 [•]	
bankové	spojenie:	 VÚB,	a.s.	
BIC:	 	 	 	 SUBASKBX	
IBAN:	 	 	 	 SK61	0200	0000	0024	1616	8551	

	
(ďalej	len	„Objednávateľ“)	

	
1.2. ZHOTOVITEĽ	
	

Obchodné	meno:	 	 [•]	
sídlo/miesto	podnikania:	 [•]	 	 	 	
IČO:	 	 	 	 [•]	
DIČ:	 	 	 	 [•]	
IČ	DPH:		 	 	 [•]	
zapísaný:	 	[•]	
konajúci	prostredníctvom:	 [•]	
bankové	spojenie:	 [•]	 	
BIC:	 	 	 	 [•]	
IBAN:	 	 	 	 [•]	 	

	
(ďalej	len	„Zhotoviteľ“)	
	
(Objednávateľ	a	Zhotoviteľ	ďalej	spolu	len	„Zmluvné	strany“)	
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1.3. Zmluvné	 strany	 uzatvárajú	 v	 zmysle	 §	 56	 zákona	 č.	 343/2015	 Z.	 z.	 o	 verejnom	 obstarávaní	
a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „ZVO“)	
a	v	zmysle	§	536	a	nasl.	zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodný	zákonník	v	znení	neskorších	predpisov	
(ďalej	len	„Obchodný	zákonník“)	túto	zmluvu	o	dielo	(ďalej	len	„Zmluva”).	

	
	
2. ÚVODNÉ	USTANOVENIA	

	
2.1. Objednávateľ	 vyhlásil	 reverznú	 verejnú	 súťaž	 s	 predmetom	 zákazky:	 „Vypracovanie	 štúdie	

realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava“	 (ďalej	 len	
„Súťaž“).	
	

2.2. V	 rámci	 Súťaže	 Zhotoviteľ	 predložil	 ponuku	 pre	 časť	 2	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	
Objednávateľom	vyhodnotená	ako	úspešná.	
	

2.3. Na	 základe	 Súťaže	 sa	 Zmluvné	 strany	 dohodli	 na	 uzatvorení	 tejto	 Zmluvy	 s	 náležitosťami	
uvedenými	v	jej	ďalších	ustanoveniach.	
	

2.4. Účelom	 tejto	 Zmluvy	 je	 vypracovanie	 komplexnej	 štúdie	 realizovateľnosti:	 „Vybudovanie	
terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava“	vrátane	všetkých	jej	častí,	a	to	technickej	štúdie,	
bezpečnostnej	 dokumentácie,	 CBA	 analýzy,	 zámeru	 EIA	 a	 posúdenia	 vplyvov	 na	 živnostné	
prostredie.	
	
	

3. PREDMET	ZMLUVY	

	
3.1. Zhotoviteľ	sa	touto	Zmluvou	zaväzuje	vypracovať	pre	Objednávateľa	„Štúdiu	realizovateľnosti:	

Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava	 -	 časť:	 Bezpečnostná	
dokumentácia“	(ďalej	len	“Časť	štúdie	realizovateľnosti”	alebo	„Dielo“).		
	

3.2. Povinnosti	 Zhotoviteľa	 uvedenej	 v	 bode	 3.1.	 tohto	 článku	 Zmluvy	 zodpovedá	 záväzok	
Objednávateľa	 prevziať	 od	 Zhotoviteľa	 riadne	 a	 včas	 dodané	 plnenie	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 a	
zaplatiť	zaň	dohodnutú	odmenu	podľa	tejto	Zmluvy.	

	
	
4. SPÔSOB	A	ROZSAH	PLNENIA	PREDMETU	ZMLUVY	

	
4.1. Zhotoviteľ	je	povinný	vypracovať	Časť	štúdie	realizovateľnosti	s	obsahom	vyplývajúcim	z	tohto	

článku.	Dodanie	Diela	musí	byť	potvrdené	preberacím	protokolom.	Dielo	musí	obsahovať:	
4.1.1. Úvodné	 informácie	 o	 Objednávateľovi	 a	 Zhotoviteľovi,	 stručný	 popis	 projektu,	 jeho	

etáp,	charakteristík	a	účelu.	
4.1.2. Starostlivosť	o	bezpečnosť	práce	a	technických	zariadení:	

a) zdroje	ohrozenia	zdravia	a	bezpečnosti	pracovníkov,		
b) spôsob	obmedzenia	rizikových	vplyvov,		
c) bezpečnostné	pásma	a	únikové	cesty,		
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d) druh	prostredia,		
e) ochrana	pracovníkov	a	pracovného	prostredia	pred	účinkami	škodlivín,		
f) technické	zariadenia	a	plochy	pre	obsluhu,	údržbu	a	opravy,		
g) skladovanie	nebezpečných	látok	a	manipulácia	s	nimi.		

	
4.1.3. Protipožiarne	zabezpečenie	stavby:		

a) technické	 riešenie	 stavby	 a	 prevádzky	 dokončenej	 stavby	 z	 hľadiska	 požiarnej	
ochrany	(vrátane	vodných	zdrojov	a	vonkajších	požiarnych	hydrantov,	požiarnych	
zbrojníc	a	pod.),		

b) charakteristika	objektov	a	prevádzok	z	hľadiska	požiarnej	ochrany,		
c) spôsob	zabezpečenia	vody	na	hasenie,		
d) požiadavky	na	nadväznú	súčinnosť	jednotlivých	zariadení.		

4.1.4. Riešenie	protikoróznej	ochrany	podzemných	a	nadzemných	konštrukcií	alebo	vedení	a	
ochrany	proti	blúdivým	prúdom.	

4.1.5. Stanovenie	ochranných	pásiem.	
4.1.6. V	súvislosti	s	určením	povinností	účastníka	prepravy	nebezpečného	tovaru	je	potrebné	

vypracovať	vnútornú	dokumentáciu	terminálu:	
a) Prevádzkový	poriadok	ADN,	
b) Bezpečnostný	plán	podľa	kap.	1.10	ADN,	
c) Kontrolné	záznamy	pred	plnením,	
d) Výročné	správy.	
	

4.2. Zhotoviteľ	 je	 oprávnený	 požadovať	 od	 Objednávateľa	 ďalšie,	 dodatočné	 informácie	 alebo	
pokyny,	ktoré	sú	nevyhnutne	potrebné	na	vypracovanie	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	Pri	určení	
spôsobu	 a	 metodiky	 vypracovania	 Časti	 štúdie	 realizovateľnosti	 Zhotoviteľ	 postupuje	
samostatne.	
	

4.3. Objednávateľ	 sa	zaväzuje	poskytnúť	Zhotoviteľovi	podklady,	dokumenty	a	 informácie	majúce	
vplyv	na	vypracovanie	Časti	štúdie	realizovateľnosti,	o	ktoré	Zhotoviteľ	požiada,	pokiaľ	ich	má	
Objednávateľ	k	dispozícii.	
	

4.4. Zhotoviteľ	je	povinný	zaobchádzať	s	dokumentmi	získanými	od	Objednávateľa	tak,	aby	nedošlo	
k	ich	strate,	odcudzeniu,	zničeniu,	alebo	poškodeniu.	Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	vyhotovovať	
si	z	poskytnutých	dokumentov	kópie	bez	súhlasu	Objednávateľa.	S	poskytnutými	dokumentami	
Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	nakladať	inak	ako	za	účelom	zhotovenia	Diela,	najmä	ich	sprístupniť	
tretím	osobám,	a	to	ani	po	zániku/zrušení	Zmluvy.	Po	vyhotovení	Časti	štúdie	realizovateľnosti	
je	Zhotoviteľ	povinný	všetky	od	Objednávateľa	získané	dokumenty	vrátiť.	
	

4.5. Zmluvné	strany	sa	zaväzujú	poskytnúť	si	navzájom	súčinnosť	potrebnú	pre	plnenie	predmetu	
Zmluvy.	 Zhotoviteľ	 je	povinný	poskytovať	 súčinnosť	 aj	 dodávateľovi	„Štúdie	 realizovateľnosti:	
Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava	 -	 časť:	 Technická	 štúdia“,	 ktorý	
predložil	 ponuku	pre	 časť	 1	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	
úspešná,	 aj	 dodávateľovi	 „Štúdie	 realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	
prístave	Bratislava	-	časť:	CBA“,	ktorý	predložil	ponuku	pre	časť	3	predmetu	Súťaže,	ktorá	bola	
Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	 úspešná,	 aj	 dodávateľovi	 „Štúdie	 realizovateľnosti:	
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Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	-	časť:	EIA“,	ktorý	predložil	ponuku	
pre	 časť	 4	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	 Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	 úspešná,	 ak	 títo	
dodávatelia	 sú	odlišnými	osobami	od	Zhotoviteľa.	 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	úzko	 spolupracovať	
s	 dodávateľmi	 uvedenými	 v	 tomto	 bode,	 a	 to	 tak,	 aby	 Objednávateľ	 obdržal	 v	 konečnom	
dôsledku	od	Zhotoviteľa	a	všetkých	dodávateľov	diela,	ktoré	na	seba	nadväzujú	a	sú	vzájomne	
súladné	 a	 umožňujú	minimálne	 3	 (slovom:	 tri)	 variantné	 riešenia	 sledovaného	 cieľa	 Súťaže,	
ktorým	 je	 vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava,	 a	 to	 z	 technického,	
bezpečnostného,	ekonomického	aj	environmentálneho	hľadiska.	
	

4.6. Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 vypracovať	 Časť	 štúdie	 realizovateľnosti	 riadne	 a	 včas,	 s	 vynaložením	
odbornej	 starostlivosti	 a	 v	 súlade	 s	 pokynmi	 Objednávateľa.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 oznámiť	
Objednávateľovi	všetky	okolnosti,	ktoré	zistí	pri	realizácii	predmetu	plnenia	podľa	tejto	Zmluvy,	
pokiaľ	môžu	mať	vplyv	na	zmenu	pokynov	Objednávateľa.	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	správnosť	
záverov	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	
	

4.7. Zhotoviteľ	výlučne	zodpovedá	za	to,	že	pri	spracovaní	Diela	neporuší	žiadne	práva	tretích	osôb	
a	má	oprávnenie	s	Dielom	nakladať	spôsobom	a	v	rozsahu	uvedenom	v	bodoch	4.10.	a	4.11.	
tohto	článku.	
	

4.8. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	ním	vykonané	Dielo	nebude	zaťažené	právom	tretej	osoby,	bude	bez	
faktických	a	právnych	vád.	V	prípade	zistenia	právnych	vád	je	Zhotoviteľ	povinný	bezodkladne	
upraviť	Dielo	tak,	aby	nenarušovalo	práva	tretích	osôb.	
	

4.9. Zhotoviteľ	berie	na	vedomie,	že	Dielo	môže	byť	ďalej	využívané,	spracovávané	a	zverejňované.	
Odovzdaním	Diela	prechádzajú	na	Objednávateľa	všetky	majetkové	práva	autora	k	Dielu.	
	

4.10. Zhotoviteľ	v	súlade	s	ustanovením	§	65	a	nasl.	zákona	č.	185/2015	Z.	z.	Autorský	zákon	v	znení	
neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „Autorský	 zákon“)	 udeľuje	 Objednávateľovi	 bezodplatne	
výhradnú,	 časovo	a	územne	neobmedzenú	 licenciu	na	použitie	Diela	 akýmikoľvek	 spôsobmi,	
vrátane	spôsobov	výslovne	uvedených	v	§	19	ods.	4	Autorského	zákona.	
	

4.11. Objednávateľ	 je	oprávnený	udeliť	tretej	osobe	súhlas	na	použitie	Diela	v	rozsahu	podľa	bodu	
4.10.	tohto	článku.	
	

4.12. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	má	neodvolateľný	súhlas	autora	Diela	na	zásah	do	osobnostných	práv	
autora	zo	strany	Objednávateľa,	resp.	tretej	osoby,	ktorú	Objednávateľ	na	takýto	zásah	poverí.		
	

4.13. Na	 základe	 súhlasu	 autora	 Diela	 podľa	 bodu	 4.12.	 tohto	 článku	 je	 autor	 Diela	 povinný,	 ak	
nedisponuje	predchádzajúcim	súhlasom	Objednávateľa:			
4.13.1. zdržať	sa	rozhodnutia	o	zverejnení	alebo	nezverejnení	Diela;	
4.13.2. zdržať	 sa	 označenia	 ako	 autor	 a	 rozhodnutia	 o	 spôsobe	 takéhoto	 označenia	 najmä	

menom	 alebo	 pseudonymom,	 a	 to	 pri	 každom	 použití	 Diela,	 ak	 je	 takýto	 spôsob	
označenia	pri	Diele	a	spôsobe	použitia	možný	a	obvyklý;	

4.13.3. zdržať	 sa	 domáhania	 sa	 ochrany	 pred	 akoukoľvek	 nedovolenou	 zmenou	 alebo	 iným	
nedovoleným	zásahom	do	Diela,	ako	aj	pred	akýmkoľvek	hanlivým	nakladaním	s	Dielom,	
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ktoré	by	znižovalo	hodnotu	Diela	alebo	spôsobilo	ujmu	autora	Diela	na	jeho	cti	alebo	
dobrej	povesti.	
	

4.14. Na	základe	súhlasu	autora	podľa	bodu	4.12.	tohto	článku	je	Objednávateľ	oprávnený:			
4.14.1. rozhodnúť	o	zverejnení	alebo	o	nezverejnení	Diela;	
4.14.2. upraviť	Dielo	a/alebo	dať	upraviť	Dielo	tretej	osobe	podľa	potrieb	Objednávateľa,	a	to	

aj	v	prípade,	ak	by	takáto	úprava	Diela	nespadala	pod	licenciu	podľa	bodu	4.10.	tohto	
článku,	a	teda	najmä	v	prípade	úprav	Diela,	ktoré	nespadajú	pod	tvorivú	činnosť;	

4.14.3. zverejniť	Dielo	pod	svojím	názvom,	a	to	aj	bez	označenia	pôvodného	autora	Diela.	
	
4.15. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 vypracovať	 Dielo	 prostredníctvom	 kľúčových	 expertov	 uvedených	 v	

prílohe	 č.	 2	 tejto	 Zmluvy.	 Tým	 však	 nie	 je	 dotknuté	 právo	 Zhotoviteľa	 vypracovať	 Dielo	 aj	
prostredníctvom	 iných	 expertov,	 avšak	 kľúčové	 úlohy	 pri	 vypracovaní	 Diela	 musia	 zastávať	
kľúčoví	experti.	
	

4.16. Zhotoviteľ	 je	povinný	oznámiť	Objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	v	osobe	 kľúčového	experta	
uvedeného	v	prílohe	č.	2	 tejto	Zmluvy,	a	 to	 tak,	 že	Objednávateľa	požiada	o	zmenu	v	osobe	
kľúčového	 experta,	 pričom	 navrhovaná	 osoba	 musí	 spĺňať	 požiadavky	 kladené	 na	 daného	
kľúčového	experta	stanovené	v	Súťaži.	
	

	
5. ČAS,	MIESTO	A	SPÔSOB	ODOVZDANIA	DIELA	
	
5.1. Zhotoviteľ	 sa	zaväzuje	vypracovať	Časť	 štúdie	 realizovateľnostia	odovzdať	 ju	Objednávateľovi	

najneskôr	do	8	(slovom:	ôsmich)	mesiacov	odo	dňa	účinnosti	tejto	Zmluvy.		
	

5.2. Časť	štúdie	realizovateľnosti	bude	dodaná	v	4	(slovom:	štyroch)		vyhotoveniach	v	listinnej	forme	
a	v	elektronickej	forme	(vo	formátoch	kódovania,	ktoré	je	možno	otvoriť	programami	MS	Office	
alebo	Acrobat	Reader).	
	

5.3. Časť	 štúdie	 realizovateľnosti	 bude	 spracovaná	 v	 plnom	 rozsahu	 v	 slovenskom	 jazyku	 a	
minimálne	 záverečné	 zhodnotenie	 aj	 v	 anglickom	 jazyku.	Miestom	odovzdania	 Diela	 je	 sídlo	
Objednávateľa,	pokiaľ	Objednávateľ	neurčí	inak,	o	čom	je	povinný	Zhotoviteľa	v	dostatočnom	
časovom	predstihu,	nie	kratšom	ako	2	(slovom:	dva)	pracovné	dni	písomne	informovať.	
	

5.4. Zhotoviteľ	 po	 zhotovení	 jednotlivých	 častí	 Diela	 a	 pre	 dodanie	 celkového	 Diela	 vyzve	
Objednávateľa	najmenej	24	(slovom:	dvadsaťštyri)	hodín	vopred	na	jeho	prevzatie	v	pracovných	
dňoch	v	sídle	Objednávateľa.	
	

5.5. Objednávateľ	sa	zaväzuje	riadne	zhotovené	Dielo	prevziať.	Dielo	 je	prevzaté	Objednávateľom	
momentom	podpísania	preberacieho	protokolu.	Zodpovednosť	Zhotoviteľa	za	zhotovené	Dielo	
nie	je	jeho	odovzdaním	dotknutá.	
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5.6. Objednávateľ	 nie	 je	 povinný	prevziať	Dielo,	 ktoré	nie	 je	 riadne	 zhotovené.	V	 tom	prípade	 je	
Zhotoviteľ	 povinný	 Dielo	 bezodplatne	 upraviť	 v	 súlade	 s	 pripomienkami	 vznesenými	
Objednávateľom.	

	
	
6. ODMENA	A	JEJ	SPLATNOSŤ	

	
6.1. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	celková	odmena	za	vyhotovenie	Diela	 je	[•],-	EUR	(slovom:	[•]	

eur)	bez	DPH.	
	

6.2. Odmena	 vo	 výške	 uvedenej	 v	 predchádzajúcom	 bode	 tohto	 článku	 Zmluvy	 zahŕňa	 všetky	
náklady	Zhotoviteľa	s	vypracovaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	

	
6.3. Zmluvé	strany	sa	dohodli,	že	celková	výška	odmeny	uvedenej	v	bode	6.1	tohto	článku	Zmluvy	

bude	uhradená	na	základe	riadneho	odovzdania	Diela.	
	

6.4. Odmena	 je	 splatná	 na	 základe	 daňových	 dokladov	 -	 faktúr,	 vystavených	 Zhotoviteľom	 po	
riadnom	vyhotovení	a	odovzdaní	Diela	Objednávateľovi.	Každá	jednotlivá	faktúra	je	splatná	do	
30	(slovom:	tridsiatich)	dní	odo	dňa	jej	doručenia	Objednávateľovi.	Súčasťou	faktúry	musí	byť	
obojstranne	 podpísaný	 preberací	 protokol.	 V	 prípade,	 ak	 faktúra	 nebude	 obsahovať	 všetky	
náležitosti	 v	 zmysle	 všeobecne	 záväzných	 právnych	 predpisov	 Slovenskej	 republiky	 a	 tejto	
Zmluvy,	je	Objednávateľ	oprávnený	takúto	faktúru,	a	to	aj	opakovane,	vrátiť	Zhotoviteľovi	na	jej	
opravenie.	Doručením	opravenej	faktúry	Objednávateľovi	plynie	nová	lehota	splatnosti	faktúry.	

	
6.5. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 Objednávateľ	 je	 oprávnený	 započítať	 vo	 vzťahu	 k	 akejkoľvek	

pohľadávke	Zhotoviteľa	z	tejto	Zmluvy	alebo	na	jej	základe	svoju	pohľadávku,	a	to	aj	v	prípade,	
ak	pohľadávka	Objednávateľa	ešte	nie	je	splatná.	

	
	

7. TRVANIE	ZMLUVY	
	

7.1. Táto	 Zmluva	 sa	 uzatvára	 na	 dobu	 určitú,	 a	 to	 počnúc	 nadobudnutím	 jej	 účinnosti,	 do	
vyhotovenia	a	riadneho	odovzdania	Časti	štúdie	realizovateľnosti	podľa	tejto	Zmluvy.		
	

7.2. Trvanie	tejto	Zmluvy	je	možné	ukončiť	vzájomnou	písomnou	dohodou	Zmluvných	strán	alebo	aj	
iným	spôsobom	vyplývajúcim	zo	Zmluvy	a/alebo	Obchodného	zákonníka	a/alebo	ZVO,	ak	ho	táto	
Zmluva	nevylučuje	alebo	tento	spôsob	nemodifikuje.	
	

7.3. Objednávateľ	 je	 oprávnený	 odstúpiť	 od	 tejto	 Zmluvy	 nad	 rámec	 prípadov	 stanovených	
Obchodným	zákonníkom	a/alebo	ZVO	aj	v	prípade,	ak	subdodávateľ	Zhotoviteľa	počas	trvania	
Zmluvy	nie	 je	zapísaný	alebo	bol	vymazaný	z	 registra	partnerov	verejného	sektora	vedeného	
podľa	 zákona	č.	315/2016	Z.	 z.	o	 registri	partnerov	verejného	sektora	a	o	 zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„ZRPVS“).	
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7.4. Objednávateľ	je	oprávnený	od	Zmluvy	odstúpiť,	ak	sa	zmarí	účel	tejto	Zmluvy	podľa	článku	2,	
bod	2.4.	tejto	Zmluvy.	Za	zmarenie	účelu	tejto	Zmluvy	sa	bude	považovať	najmä	nedodanie	diela	
s	názvom:	„Štúdia	realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	
-	 časť:	 Technická	 štúdia“,	 na	 ktorej	 závery	 musí	 Dielo	 nadviazať.	 Zmluvné	 strany	 sa	 v	 tejto	
súvislosti	dohodli,	že	v	prípade	zmarenia	účelu	tejto	Zmluvy	vylučujú	aplikáciu	ustanovenia	§	
357	prvá	veta	Obchodného	zákonníka.	
	

	
8. MLČANLIVOSŤ	

	
8.1. Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 dodržiavať	 mlčanlivosť	 o	 všetkých	 jemu	 známych	 skutočnostiach	

Objednávateľa,	 a	 to	 predovšetkým	 o	 skutočnostiach	 právnej,	 sporovej,	 obchodnej,	 výrobnej	
alebo	technickej	povahy,	o	ktorých	sa	dozvie	v	súvislosti	s	plnením	predmetu	tejto	Zmluvy,	ktoré	
majú	interný	alebo	dôverný	charakter	a	ktoré	majú	byť	podľa	vôle	Objednávateľa	a/alebo	ním	
určených	 osôb	 utajené.	 Za	 informácie,	 ktoré	 majú	 byť	 podľa	 Objednávateľa	 a/alebo	 ním	
určených	 osôb	 utajené	 sa	 považujú	 na	 účely	 tejto	 Zmluvy	 všetky	 informácie,	 s	 ktorými	 sa	
Zhotoviteľ	 dostane	 do	 styku,	 ak	 Objednávateľ	 výslovne	 neurčí,	 že	 sa	 nejedná	 o	 takýto	 druh	
informácií.	 Záväzok	mlčanlivosti	 v	 rozsahu	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 je	 platný	 bez	 časového	 alebo	
akéhokoľvek	iného	obmedzenia	a	to	i	po	zániku	Zmluvy.	
	

8.2. Záväzok	Zhotoviteľa	dodržiavať	mlčanlivosť	podľa	bodu	8.1.	tohto	článku	sa	nevzťahuje	na	také	
sprístupnenie	skutočností,	informácií	a	údajov,	ktoré	je	Zhotoviteľom	realizované	počas	trvania	
Zmluvy	a	v	rámci	výkonu,	resp.	v	priamej	súvislosti	plnením	predmetu	tejto	Zmluvy.	
	
	

9. ZABEZPEČENIE	ZÁVÄZKU	
	
9.1. V	prípade	omeškania	Zhotoviteľa	s	odovzdaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti	 je	Objednávateľ	

oprávnený	požadovať	od	Zhotoviteľa	zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	0,05	%	(slovom:	nula	
celá	a	päť	stotín	percenta)	z	odmeny	uvedenej	v	článku	6.,	bod	6.1.	tejto	Zmluvy,	za	každý	aj	
začatý	deň	omeškania	s	odovzdaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti,	maximálne	však	do	výšky	20	
%	(slovom:	dvadsať	percent)	z	ceny	Diela.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	
Zmluvy	odstúpiť.		
	

9.2. V	prípade,	že	Zhotoviteľ	poruší	záväzok	súčinnosti,	resp.	záväzok	splupráce	podľa	článku	4.,	bod	
4.5.	tejto	Zmluvy,	a	to	s	ktorýmkoľvek	z	predmetných	dodávateľov,	je	Objednávateľ	oprávnený	
požadovať	od	Zhotoviteľa	zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	odmeny	uvedenej	v	článku	6,	
bod	 6.1.	 tejto	 Zmluvy,	 a	 to	 na	 základe	 čestného	 vyhlásenia	 ktoréhokoľvek	 z	 predmetných	
dodávateľov.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	Zmluvy	odstúpiť.	
	

9.3. V	prípade,	že	sa	ukáže	vyhlásenie	Zhotoviteľa	podľa	článku	4.,	bod	4.10.	a/alebo	4.11.	a/alebo	
4.12.	 tejto	 Zmluvy	 ako	 nepravdivé,	 je	 Objednávateľ	 oprávnený	 požadovať	 od	 Zhotoviteľa	
zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	odmeny	uvedenej	v	článku	6,	bod	6.1.	tejto	Zmluvy,	a	to	za	
každé	jednotlivé	nepravdivé	vyhlásenie.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	
Zmluvy	odstúpiť.	
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9.4. Zaplatenie	 akejkoľvek	 zmluvnej	 pokuty	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 sa	 nedotýka	 nároku	 na	 náhradu	

škody,	vrátane	škody	prevyšujúcej	zmluvnú	pokutu.	
	

9.5. Zhotoviteľ	 predlžuje	 premlčaciu	 dobu	 vo	 vzťahu	 k	 právam	 Objednávateľa	 vyplývajúcim	 z	
porušenia	ktorejkoľvek	povinnosti	Zhotoviteľa	podľa	Zmluvy,	vrátane	práva	na	zmluvnú	pokutu,	
práva	na	náhradu	škody,	a	to	na	6	(slovom:	šesť)	rokov	odo	dňa,	keď	premlčacia	doba	začne	
plynúť.	

	
	
10. SUBDODÁVATELIA	
	
10.1. Objednávateľ	 podpisom	 tejto	 Zmluvy	 akceptuje	 subdodávateľov	 Zhotoviteľa,	 ktorí	 spĺňajú	

podmienky	účasti	osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO	a	neexistuje	u	nich	dôvod	na	
vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	ZVO	a	ktorí	majú	v	registri	partnerov	verejného	
sektora	podľa	§	11	ZVO	zapísaných	konečných	užívateľov	výhod.	Ak	bol	subdodávateľ	zapísaný	
v	 registri	 konečných	 užívateľov	 výhod	 vedenom	 Úradom	 pre	 verejné	 obstarávanie	 (do	
31.01.2017),	 považuje	 sa	 taktiež	 za	 osobu	 zapísanú	 v	 registri	 partnerov	 verejného	 sektora.	
Subdodávateľ	je	však	povinný	vykonať	overenie	identifikácie	konečného	užívateľa	výhod	a	podať	
návrh	 na	 zápis	 na	 účely	 zosúladenia	 zapísaných	 údajov	 v	 súlade	 so	 ZRPVS.	 Identifikácia	
subdodávateľov,	 predmet	 a	 rozsah	 ich	 subdodávok	 je	 uvedený	 v	 prílohe	 č.	 3	 tejto	 Zmluvy.	
Identifikácia	subdodávateľov	podľa	predchádzajúcej	vety	je	uvedená	v	rozsahu:	podiel	zákazky,	
ktorý	 má	 uchádzač	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľovi,	 konkrétnu	 časť	 diela,	 ktorú	 má	
subdodávateľ	 vykonať,	 identifikačné	 údaje	 navrhovaného	 subdodávateľa	 vrátane	 údajov	 o	
osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	
narodenia.	
	

10.2. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 bezodkladne	 oznámiť	 Objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	 údajov	 o	
subdodávateľovi.	
	

10.3. V	prípade	zmeny	subdodávateľa	počas	trvania	Zmluvy,	musí	subdodávateľ,	ktorého	sa	návrh	na	
zmenu	týka,	spĺňať	podmienky	účasti	týkajúce	sa	osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO,	
neexistuje	u	neho	dôvod	na	vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	ZVO,	a	je	zapísaný	
v	registri	partnerov	verejného	sektora	podľa	§	11	ZVO.	Ak	bol	subdodávateľ	zapísaný	v	registri	
konečných	 užívateľov	 výhod	 vedenom	 Úradom	 pre	 verejné	 obstarávanie	 (do	 31.01.2017),	
považuje	sa	taktiež	za	osobu	zapísanú	v	registri	partnerov	verejného	sektora.	Subdodávateľ	je	
však	povinný	vykonať	overenie	identifikácie	konečného	užívateľa	výhod	a	podať	návrh	na	zápis	
na	 účely	 zosúladenia	 zapísaných	 údajov	 v	 súlade	 so	 ZRPVS.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	
Objednávateľovi	najneskôr	3	(slovom:	tri)	pracovné	dni	pred	zmenou	subdodávateľa,	predložiť	
písomné	oznámenie	o	zmene	subdodávateľa,	ktoré	bude	obsahovať	minimálne:	podiel	zákazky,	
ktorý	 má	 uchádzač	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľovi,	 konkrétnu	 časť	 diela,	 ktorú	 má	
subdodávateľ	 vykonať,	 identifikačné	 údaje	 navrhovaného	 subdodávateľa	 vrátane	 údajov	 o	
osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	
narodenia	 a	 preukázanie,	 že	 navrhovaný	 subdodávateľ	 spĺňa	 podmienky	 účasti	 týkajúce	 sa	
osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO.	
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11. POŽIADAVKA	FORMY		
	
11.1. Všetky	právne	úkony	 smerujúce	k	 zmene	alebo	zrušeniu	Zmluvy	vyžadujú	pre	 svoju	platnosť	

písomnú	formu.		
	

11.2. Iné	právne	úkony	súvisiace	s	touto	Zmluvou	ako	tie,	ktoré	sú	uvedené	v	bode	11.1.	Zmluvy,	je	
možné	uskutočňovať	písomne,	e-mailom	alebo	faxom,	ak	v	tejto	Zmluve	nie	je	dohodnuté,	že	
sa	vyžaduje	konkrétna	forma.	

	
	
12. OZNÁMENIA	
	
12.1. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli	 a	 súhlasia,	 že	 pre	účely	 komunikácie	 so	 Zhotoviteľom	v	 súvislosti	

s	 plnením	 záväzkov	 Zhotoviteľa	 podľa	 Zmluvy	 bol	 zo	 strany	 Objednávateľa	 určený	 tento	
oprávnený	zástupca:	

	
12.1.1. PhDr.	Tomáš	Červeňák	–	projektový	manažér	

	
12.2. Zmluvné	strany	sa	dohodli	a	súhlasia,	že	pre	účely	komunikácie	s	Objednávateľom	v	súvislosti	

s	 plnením	 záväzkov	 Objednávateľa	 podľa	 Zmluvy	 bol	 zo	 strany	 Zhotoviteľa	 určený	 tento	
oprávnený	zástupca:	
	
12.2.1. [•]	

	 	
12.3. Zmluvné	strany	môžu	aj	jednostranne	počas	účinnosti	Zmluvy	meniť	osoby	podľa	bodov	12.1.	

a	12.2.	 tohto	 článku.	Na	 tento	účel	 sú	 Zmluvné	 strany	povinné	bezodkladne	oznámiť	druhej	
zmluvnej	strane	zmenu	osoby	podľa	bodov	12.1.	a	12.2.	tohto	článku.	
	

12.4. Akékoľvek	 oznámenie,	 požiadavka	 alebo	 súhlas,	 ktorý	 sa	 bude	 vyžadovať	 alebo	 ktorý	 bude	
povolený	na	základe	Zmluvy,	ktorý	má	byť	podľa	Zmluvy	v	písomnej	forme,	bude	sa	pokladať	
za	 doručený	 alebo	 vykonaný,	 ak	 bol	 osobne	 doručený	 poverenému	 zástupcovi	 tej	 zmluvnej	
strany,	ktorej	je	určený,	alebo	ak	bol	poslaný	doporučeným	listom	danej	strane	na	známu	adresu	
a	tento	sa	dostal	do	sféry	jej	vplyvu.	
	 	

	
13. POVINNOSŤ	STRPIEŤ	VÝKON	KONTROLY	

	
13.1. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 strpieť	 výkon	 kontroly/auditu/overovania	 súvisiaceho	 s	 dodávanými	

službami	v	rámci	predmetu	plnania	tejto	Zmluvy	kedykoľvek	počas	platnosti	a	účinnosti	zmluvy	
o	poskytnutí	nenávratného	finančného	príspevku	uzatvorenej	medzi	Ministerstvom	dopravy	a	
výstavby	 Slovenskej	 republiky	 ako	 poskytovateľom	 nenávratného	 finančného	 príspevku	
a	Objednávateľom	ako	príjimateľom	nenávratného	finančného	príspevku,	ktorej	predmetom	je	
poskytnutie	nenávratného	finančného	príspevku	na	realizáciu	projektu	s	názvom:	„Vybudovanie	
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terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	–	predprojektová	príprava“	(ďalej	len	„Projekt“),	
a	 to	 oprávnenými	 osobami,	 ktorými	 sú	 najmä	 Ministerstvo	 dopravy	 a	 výstavby	 Slovenskej	
republiky	a	ním	poverené	osoby,	Najvyšší	kontrolný	úrad	Slovenskej	republiky,	Úrad	vládneho	
auditu,	Certifikačný	orgán	a	nimi	poverené	osoby,	Orgán	auditu,	jeho	spolupracujúce	orgány	a	
nimi	 poverené	 osoby,	 splnomocnení	 zástupcovia	 Európskej	 komisie	 a	 Európskeho	 dvora	
audítorov,	 osoby	 prizvané	 orgánmi,	 ktoré	 sú	 uvedené	 ako	 oprávnené	 osoby	 v	 súlade	 s	
príslušnými	 všeobecne	 záväznými	 právnymi	 predpismi	 Slovenskej	 republiky,	 a	 poskytnúť	 im	
všetku	potrebnú	súčinnosť.	
	

	
14. ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA	
	
14.1. Zmluva	nadobúda	platnosť	dňom	jej	podpísania	Zmluvnými	stranami	a	účinnosť	v	nasledujúci	

deň	po	dni,	v	ktorom	bude	splnená	posledná	z	ďalej	uvedených	podmienok:	
14.1.1. zverejnením	 Zmluvy	 podľa	 §	 47a	 ods.	 1	 zákona	 č.	 40/1964	 Zb.	 Občiansky	 zákonník	

v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„Občiansky	zákonník“);		
14.1.2. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	

realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
Technická	štúdia“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka;	

14.1.3. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
CBA“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka;		

14.1.4. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
EIA“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka.	

	
14.2. Zmluvné	strany	vyhlasujú,	že	podmienky	podľa	bodu	14.1.2.	až	14.1.4.	tohto	článku	môžu	byť	

splnené	aj	v	čase	pred	uzatvorením	tejto	Zmluvy	a	v	tomto	prípade	sa	nepovažujú	za	odkladacie	
podmienky	účinnosti	tejto	Zmluvy.	
	

14.3. Akékoľvek	 zmeny	 a	 dodatky	 k	 Zmluve,	 na	 ktorých	 sa	 zmluvné	 strany	 dohodli,	 musia	 byť	
uzatvorené	 v	 písomnej	 forme	 a	 musia	 byť	 očíslované.	 Zmluvné	 strany	 si	 uvedomujú,	 že	
uzatvorenie	dodatku	k	Zmluve	je	možné	len	v	súlade	so	ZVO.	
	

14.4. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	 že	zmluvný	vzťah	založený	Zmluvou	sa	v	nadväznosti	na	článok	3	
nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(ES)	č.	593/2008	zo	dňa	17.06.2008	o	rozhodnom	
práve	 pre	 zmluvné	 záväzky	 (Rím	 I)	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 riadi	 právnym	 poriadkom	
Slovenskej	republiky.	
	

14.5. Vzťahy	 Zmluvných	 strán	 bližšie	 neupravené	 Zmluvou	 sa	 riadia	 príslušnými	 ustanoveniami	
Obchodného	 zákonníka,	 ZVO	 a	 subsidiárne	 ustanoveniami	 Občianskeho	 zákonníka	 a	 iných	
aplikovateľných	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	Slovenskej	republiky.	
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14.6. Pre	 potreby	 výkladu	 Zmluvy	 sa	 berie	 osobitne	 zreteľ	 aj	 na	 obsah	 súťažných	 podkladov,	 na	
základe	ktorých	sa	 realizovala	Súťaž,	 ich	vysvetlení	v	priebehu	Súťaže,	na	základe	ktorej	bola	
Zmluva	uzavretá,	na	obsah	ponuky	Zhotoviteľa	a	jej	prípadné	vysvetlenia.	
	

14.7. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli,	 že	na	akékoľvek	 spory	vzniknuté	 zo	Zmluvy,	 vrátane	 sporov	o	 jej	
platnosť,	zakladajú	v	nadväznosti	na	článok	25	nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	
č.	1215/2012	zo	dňa	12.12.2012	o	právomoci	a	o	uznávaní	a	výkone	rozsudkov	v	občianskych	
a	obchodných	veciach	v	znení	neskorších	predpisov	právomoc	súdov	Slovenskej	republiky.	
	

14.8. V	prípade,	že	akékoľvek	ustanovenie	alebo	podmienka	Zmluvy	je	alebo	sa	stane	neplatnou	alebo	
nevynútiteľnou,	 potom	 táto	 neplatnosť	 alebo	 nevynútiteľnosť	 neovplyvňuje	 ostatné	
ustanovenia	Zmluvy.	
	

14.9. Súčasťou	Zmluvy	sú	jej	prílohy	č.	1	až	3,	a	to:	
14.9.1. Príloha	č.	1	-	Návrh	na	plnenie	kritérií;	
14.9.2. Príloha	č.	2	-	Zoznam	kľúčových	expertov;	
14.9.3. Príloha	č.	3	-	Zoznam	subdodávateľov	
	

14.10. Zmluvné	strany	prehlasujú,	že	si	Zmluvu	pred	jej	podpisom	prečítali,	že	bola	uzavretá	slobodne,	
vážne	a	po	vzájomnom	prerokovaní,	je	výrazom	ich	vôle,	jej	obsahu	riadne	porozumeli	a	na	znak	
súhlasu	s	ňou	ju	potvrdili	svojimi	podpismi.	
	

14.11. Zmluva	je	vyhotovená	v	4	(slovom:	štyroch)	rovnopisoch	v	slovenskom	jazyku,	pričom	2	(slovom:	
dva)	prevzal	Objednávateľ	a	2	(slovom:	dva)	Zhotoviteľ.		

	
	
V	Bratislave,	dňa	..............	 V	......................................,	dňa	..............	
	
Objednávateľ:	 Zhotoviteľ:	
	
	
	
..............................................	 ..............................................	
Verejné	prístavy,	a.	s.	 [•]	
[•]	
	
	
	
	
..............................................	
Verejné	prístavy,	a.	s.	 	 	 					 	
[•]	 	
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3.	Obchodné	podmienky	pre	Časť	3	predmetu	zákazky	
	
	

ZMLUVA	O	DIELO	
číslo	zmluvy	na	strane	Objednávateľa:	
číslo	zmluvy	na	strane	Ztohotoviteľa:	

 
 

1. ZMLUVNÉ	STRANY	
	
1.1. OBJEDNÁVATEĽ	

	
Obchodné	meno:	 	 Verejné	prístavy,	a.	s.	
sídlo:	 	 	 	 Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
IČO:	 	 	 	 36	856	541	
DIČ:	 	 	 	 2020122555	
IČ	DPH:		 	 	 SK2020122555	
zapísaný:	 	Obchodný	 register	 Okresného	 súdu	 Bratislava	 I,	 oddiel:	 Sa,	

vložka	číslo:	4395/B	
konajúci	prostredníctvom:	 [•]	
bankové	spojenie:	 VÚB,	a.s.	
BIC:	 	 	 	 SUBASKBX	
IBAN:	 	 	 	 SK61	0200	0000	0024	1616	8551	

	
(ďalej	len	„Objednávateľ“)	

	
1.2. ZHOTOVITEĽ	
	

Obchodné	meno:	 	 [•]	
sídlo/miesto	podnikania:	 [•]	 	 	 	
IČO:	 	 	 	 [•]	
DIČ:	 	 	 	 [•]	
IČ	DPH:		 	 	 [•]	
zapísaný:	 	[•]	
konajúci	prostredníctvom:	 [•]	
bankové	spojenie:	 [•]	 	
BIC:	 	 	 	 [•]	
IBAN:	 	 	 	 [•]	 	

	
(ďalej	len	„Zhotoviteľ“)	
	
(Objednávateľ	a	Zhotoviteľ	ďalej	spolu	len	„Zmluvné	strany“)	
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1.3. Zmluvné	 strany	 uzatvárajú	 v	 zmysle	 §	 56	 zákona	 č.	 343/2015	 Z.	 z.	 o	 verejnom	 obstarávaní	
a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „ZVO“)	
a	v	zmysle	§	536	a	nasl.	zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodný	zákonník	v	znení	neskorších	predpisov	
(ďalej	len	„Obchodný	zákonník“)	túto	zmluvu	o	dielo	(ďalej	len	„Zmluva”).	

	
	
2. ÚVODNÉ	USTANOVENIA	

	
2.1. Objednávateľ	 vyhlásil	 reverznú	 verejnú	 súťaž	 s	 predmetom	 zákazky:	 „Vypracovanie	 štúdie	

realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava“	 (ďalej	 len	
„Súťaž“).	
	

2.2. V	 rámci	 Súťaže	 Zhotoviteľ	 predložil	 ponuku	 pre	 časť	 3	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	
Objednávateľom	vyhodnotená	ako	úspešná.	
	

2.3. Na	 základe	 Súťaže	 sa	 Zmluvné	 strany	 dohodli	 na	 uzatvorení	 tejto	 Zmluvy	 s	 náležitosťami	
uvedenými	v	jej	ďalších	ustanoveniach.	
	

2.4. Účelom	 tejto	 Zmluvy	 je	 vypracovanie	 komplexnej	 štúdie	 realizovateľnosti:	 „Vybudovanie	
terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava“	vrátane	všetkých	jej	častí,	a	to	technickej	štúdie,	
bezpečnostnej	 dokumentácie,	 CBA	 analýzy,	 zámeru	 EIA	 a	 posúdenia	 vplyvov	 na	 živnostné	
prostredie.	
	
	

3. PREDMET	ZMLUVY	

	
3.1. Zhotoviteľ	sa	touto	Zmluvou	zaväzuje	vypracovať	pre	Objednávateľa	„Štúdiu	realizovateľnosti:	

Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	-	časť:	CBA“	(ďalej	len	“Časť	štúdie	
realizovateľnosti”	alebo	„Dielo“).		
	

3.2. Povinnosti	 Zhotoviteľa	 uvedenej	 v	 bode	 3.1.	 tohto	 článku	 Zmluvy	 zodpovedá	 záväzok	
Objednávateľa	 prevziať	 od	 Zhotoviteľa	 riadne	 a	 včas	 dodané	 plnenie	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 a	
zaplatiť	zaň	dohodnutú	odmenu	podľa	tejto	Zmluvy.	

	
	
4. SPÔSOB	A	ROZSAH	PLNENIA	PREDMETU	ZMLUVY	

	
4.1. Zhotoviteľ	je	povinný	vypracovať	Časť	štúdie	realizovateľnosti	s	obsahom	vyplývajúcim	z	tohto	

článku.	Dodanie	Diela	musí	byť	potvrdené	preberacím	protokolom.	Dielo	musí	obsahovať:	
4.1.1. Úvodné	 informácie	 o	 Objednávateľovi	 a	 Zhotoviteľovi,	 stručný	 popis	 projektu,	 jeho	

etáp,	charakteristík	a	účelu.	
4.1.2. Manažérske	 zhrnutie:	 zásadné	 závery,	 ktoré	 vyplývajú	 zo	 spracovanej	 Časti	 štúdie	

realizovateľnosti.		
4.1.3. Finančná	analýza	sa	bude	skladať	zo	spracovania	nasledujúcich	na	seba	nadväzujúcich	

krokov:		
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a) Investičné	výdavky		
b) Zostatková	hodnota		
c) Prevádzkové	výdavky		
d) Prevádzkové	príjmy		
e) Finančná	výnosnosť	investície	
f) Výpočet	príspevku	
g) Finančná	udržateľnosť.	

4.1.4. Ekonomická	 analýza	 –	 prostredníctvom	 ktorej	 sa	 zhodnotia	 prínosy	 projektu	
k	 ekonomickému	 blahobytu	 regiónu	 alebo	 krajiny.	 Ekonomická	 analýza	 bude	
spracovaná	na	základe	finančnej	analýzy	a	upraví	ju	v	nalsdujúúcich	krokoch	:		
a) Fiškálne	korekcie	–	konverzia	trhových	cien	na	účtovné	
b) Zahranutie	a	peňažné	vyjadrenie	netrhových	dopadov	
c) Diskontovanie	odhadovaných	výdavkov	a	príjmov	
d) Výpočet	ukazovateľov	ekonomickej	výkonnosti.	

4.1.5. Analýza	rizík	–	ako	povinná	súčasť	CBA	v	zmysle	nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	
Rady	 (EÚ)	č.	1303/2013	zo	17.12.2013,	ktorým	sa	stanovujú	spoločné	ustanovenia	o	
Európskom	 fonde	 regionálneho	 rozvoja,	 Európskom	 sociálnom	 fonde,	 Kohéznom	
fonde,	 Európskom	 poľnohospodárskom	 fonde	 pre	 rozvoj	 vidieka	 a	 Európskom	
námornom	 a	 rybárskom	 fonde	 a	 ktorým	 sa	 stanovujú	 všeobecné	 ustanovenia	 o	
Európskom	fonde	regionálneho	rozvoja,	Európskom	sociálnom	fonde,	Kohéznom	fonde	
a	Európskom	námornom	a	rybárskom	fonde,	a	ktorým	sa	zrušuje	nariadenie	Rady	(ES)	
č.	1083/2006	bude	zložená	z:	
a) Analýza	citlivosti	
b) Kvalitatívna	analýza	rizík	a	mitigačný	plán	
c) Pravdepodobnostná	analýza	rizík.	

4.1.6. Podrobné	 záverečné	 zhodnotenie:	 komplexne	 prepracovaný	 záver,	 ktorý	 zahŕňa	
výsledné	posúdenie	všetkých	kľúčových	aspektov.	
	

4.2. Zhotoviteľ	 je	 oprávnený	 požadovať	 od	 Objednávateľa	 ďalšie,	 dodatočné	 informácie	 alebo	
pokyny,	ktoré	sú	nevyhnutne	potrebné	na	vypracovanie	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	Pri	určení	
spôsobu	 a	 metodiky	 vypracovania	 Časti	 štúdie	 realizovateľnosti	 Zhotoviteľ	 postupuje	
samostatne.	
	

4.3. Objednávateľ	 sa	zaväzuje	poskytnúť	Zhotoviteľovi	podklady,	dokumenty	a	 informácie	majúce	
vplyv	na	vypracovanie	Časti	štúdie	realizovateľnosti,	o	ktoré	Zhotoviteľ	požiada,	pokiaľ	ich	má	
Objednávateľ	k	dispozícii.	
	

4.4. Zhotoviteľ	je	povinný	zaobchádzať	s	dokumentmi	získanými	od	Objednávateľa	tak,	aby	nedošlo	
k	ich	strate,	odcudzeniu,	zničeniu,	alebo	poškodeniu.	Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	vyhotovovať	
si	z	poskytnutých	dokumentov	kópie	bez	súhlasu	Objednávateľa.	S	poskytnutými	dokumentami	
Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	nakladať	inak	ako	za	účelom	zhotovenia	Diela,	najmä	ich	sprístupniť	
tretím	osobám,	a	to	ani	po	zániku/zrušení	Zmluvy.	Po	vyhotovení	Časti	štúdie	realizovateľnosti	
je	Zhotoviteľ	povinný	všetky	od	Objednávateľa	získané	dokumenty	vrátiť.	
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4.5. Zmluvné	strany	sa	zaväzujú	poskytnúť	si	navzájom	súčinnosť	potrebnú	pre	plnenie	predmetu	
Zmluvy.	 Zhotoviteľ	 je	povinný	poskytovať	 súčinnosť	 aj	 dodávateľovi	„Štúdie	 realizovateľnosti:	
Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava	 -	 časť:	 Technická	 štúdia“,	 ktorý	
predložil	 ponuku	pre	 časť	 1	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	
úspešná,	 aj	 dodávateľovi	 „Štúdie	 realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	
prístave	 Bratislava	 -	 časť:	 Bezpečnostná	 dokumentácia“,	 ktorý	 predložil	 ponuku	 pre	 časť	 2	
predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	 Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	 úspešná,	 aj	 dodávateľovi	
„Štúdie	 realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
EIA“,	 ktorý	 predložil	 ponuku	 pre	 časť	 4	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	 Objednávateľom	
vyhodnotená	ako	úspešná,	ak	títo	dodávatelia	sú	odlišnými	osobami	od	Zhotoviteľa.	Zhotoviteľ	
sa	 zaväzuje	 úzko	 spolupracovať	 s	 dodávateľmi	 uvedenými	 v	 tomto	 bode,	 a	 to	 tak,	 aby	
Objednávateľ	obdržal	v	konečnom	dôsledku	od	Zhotoviteľa	a	všetkých	dodávateľov	diela,	ktoré	
na	 seba	 nadväzujú	 a	 sú	 vzájomne	 súladné	 a	 umožňujú	minimálne	 3	 (slovom:	 tri)	 variantné	
riešenia	sledovaného	cieľa	Súťaže,	ktorým	je	vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	
Bratislava,	a	to	z	technického,	bezpečnostného,	ekonomického	aj	environmentálneho	hľadiska.	
	

4.6. Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 vypracovať	 Časť	 štúdie	 realizovateľnosti	 riadne	 a	 včas,	 s	 vynaložením	
odbornej	 starostlivosti	 a	 v	 súlade	 s	 pokynmi	 Objednávateľa.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 oznámiť	
Objednávateľovi	všetky	okolnosti,	ktoré	zistí	pri	realizácii	predmetu	plnenia	podľa	tejto	Zmluvy,	
pokiaľ	môžu	mať	vplyv	na	zmenu	pokynov	Objednávateľa.	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	správnosť	
záverov	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	
	

4.7. Zhotoviteľ	výlučne	zodpovedá	za	to,	že	pri	spracovaní	Diela	neporuší	žiadne	práva	tretích	osôb	
a	má	oprávnenie	s	Dielom	nakladať	spôsobom	a	v	rozsahu	uvedenom	v	bodoch	4.10.	a	4.11.	
tohto	článku.	
	

4.8. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	ním	vykonané	Dielo	nebude	zaťažené	právom	tretej	osoby,	bude	bez	
faktických	a	právnych	vád.	V	prípade	zistenia	právnych	vád	je	Zhotoviteľ	povinný	bezodkladne	
upraviť	Dielo	tak,	aby	nenarušovalo	práva	tretích	osôb.	
	

4.9. Zhotoviteľ	berie	na	vedomie,	že	Dielo	môže	byť	ďalej	využívané,	spracovávané	a	zverejňované.	
Odovzdaním	Diela	prechádzajú	na	Objednávateľa	všetky	majetkové	práva	autora	k	Dielu.	
	

4.10. Zhotoviteľ	v	súlade	s	ustanovením	§	65	a	nasl.	zákona	č.	185/2015	Z.	z.	Autorský	zákon	v	znení	
neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „Autorský	 zákon“)	 udeľuje	 Objednávateľovi	 bezodplatne	
výhradnú,	 časovo	a	územne	neobmedzenú	 licenciu	na	použitie	Diela	 akýmikoľvek	 spôsobmi,	
vrátane	spôsobov	výslovne	uvedených	v	§	19	ods.	4	Autorského	zákona.	
	

4.11. Objednávateľ	 je	oprávnený	udeliť	tretej	osobe	súhlas	na	použitie	Diela	v	rozsahu	podľa	bodu	
4.10.	tohto	článku.	
	

4.12. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	má	neodvolateľný	súhlas	autora	Diela	na	zásah	do	osobnostných	práv	
autora	zo	strany	Objednávateľa,	resp.	tretej	osoby,	ktorú	Objednávateľ	na	takýto	zásah	poverí.		
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4.13. Na	 základe	 súhlasu	 autora	 Diela	 podľa	 bodu	 4.12.	 tohto	 článku	 je	 autor	 Diela	 povinný,	 ak	
nedisponuje	predchádzajúcim	súhlasom	Objednávateľa:			
4.13.1. zdržať	sa	rozhodnutia	o	zverejnení	alebo	nezverejnení	Diela;	
4.13.2. zdržať	 sa	 označenia	 ako	 autor	 a	 rozhodnutia	 o	 spôsobe	 takéhoto	 označenia	 najmä	

menom	 alebo	 pseudonymom,	 a	 to	 pri	 každom	 použití	 Diela,	 ak	 je	 takýto	 spôsob	
označenia	pri	Diele	a	spôsobe	použitia	možný	a	obvyklý;	

4.13.3. zdržať	 sa	 domáhania	 sa	 ochrany	 pred	 akoukoľvek	 nedovolenou	 zmenou	 alebo	 iným	
nedovoleným	zásahom	do	Diela,	ako	aj	pred	akýmkoľvek	hanlivým	nakladaním	s	Dielom,	
ktoré	by	znižovalo	hodnotu	Diela	alebo	spôsobilo	ujmu	autora	Diela	na	jeho	cti	alebo	
dobrej	povesti.	
	

4.14. Na	základe	súhlasu	autora	podľa	bodu	4.12.	tohto	článku	je	Objednávateľ	oprávnený:			
4.14.1. rozhodnúť	o	zverejnení	alebo	o	nezverejnení	Diela;	
4.14.2. upraviť	Dielo	a/alebo	dať	upraviť	Dielo	tretej	osobe	podľa	potrieb	Objednávateľa,	a	to	

aj	v	prípade,	ak	by	takáto	úprava	Diela	nespadala	pod	licenciu	podľa	bodu	4.10.	tohto	
článku,	a	teda	najmä	v	prípade	úprav	Diela,	ktoré	nespadajú	pod	tvorivú	činnosť;	

4.14.3. zverejniť	Dielo	pod	svojím	názvom,	a	to	aj	bez	označenia	pôvodného	autora	Diela.	
	
4.15. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 vypracovať	 Dielo	 prostredníctvom	 kľúčových	 expertov	 uvedených	 v	

prílohe	 č.	 2	 tejto	 Zmluvy.	 Tým	 však	 nie	 je	 dotknuté	 právo	 Zhotoviteľa	 vypracovať	 Dielo	 aj	
prostredníctvom	 iných	 expertov,	 avšak	 kľúčové	 úlohy	 pri	 vypracovaní	 Diela	 musia	 zastávať	
kľúčoví	experti.	
	

4.16. Zhotoviteľ	 je	povinný	oznámiť	Objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	v	osobe	 kľúčového	experta	
uvedeného	v	prílohe	č.	2	 tejto	Zmluvy,	a	 to	 tak,	 že	Objednávateľa	požiada	o	zmenu	v	osobe	
kľúčového	 experta,	 pričom	 navrhovaná	 osoba	 musí	 spĺňať	 požiadavky	 kladené	 na	 daného	
kľúčového	experta	stanovené	v	Súťaži.	

	
	
5. ČAS,	MIESTO	A	SPÔSOB	ODOVZDANIA	DIELA	
	
5.1. Zhotoviteľ	 sa	zaväzuje	vypracovať	Časť	 štúdie	 realizovateľnostia	odovzdať	 ju	Objednávateľovi	

najneskôr	do	6	(slovom:	šiestich)	mesiacov	odo	dňa	účinnosti	tejto	Zmluvy.		
	

5.2. Časť	štúdie	realizovateľnosti	bude	dodaná	v	4	(slovom:	štyroch)		vyhotoveniach	v	listinnej	forme	
a	v	elektronickej	forme	(vo	formátoch	kódovania,	ktoré	je	možno	otvoriť	programami	MS	Office	
alebo	Acrobat	Reader).	
	

5.3. Časť	 štúdie	 realizovateľnosti	 bude	 spracovaná	 v	 plnom	 rozsahu	 v	 slovenskom	 jazyku	 a	
minimálne	 záverečné	 zhodnotenie	 aj	 v	 anglickom	 jazyku.	Miestom	odovzdania	 Diela	 je	 sídlo	
Objednávateľa,	pokiaľ	Objednávateľ	neurčí	inak,	o	čom	je	povinný	Zhotoviteľa	v	dostatočnom	
časovom	predstihu,	nie	kratšom	ako	2	(slovom:	dva)	pracovné	dni	písomne	informovať.	
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5.4. Zhotoviteľ	 po	 zhotovení	 jednotlivých	 častí	 Diela	 a	 pre	 dodanie	 celkového	 Diela	 vyzve	
Objednávateľa	najmenej	24	(slovom:	dvadsaťštyri)	hodín	vopred	na	jeho	prevzatie	v	pracovných	
dňoch	v	sídle	Objednávateľa.	
	

5.5. Objednávateľ	sa	zaväzuje	riadne	zhotovené	Dielo	prevziať.	Dielo	 je	prevzaté	Objednávateľom	
momentom	podpísania	preberacieho	protokolu.	Zodpovednosť	Zhotoviteľa	za	zhotovené	Dielo	
nie	je	jeho	odovzdaním	dotknutá.	
	

5.6. Objednávateľ	 nie	 je	 povinný	prevziať	Dielo,	 ktoré	nie	 je	 riadne	 zhotovené.	V	 tom	prípade	 je	
Zhotoviteľ	 povinný	 Dielo	 bezodplatne	 upraviť	 v	 súlade	 s	 pripomienkami	 vznesenými	
Objednávateľom.	

	
	
6. ODMENA	A	JEJ	SPLATNOSŤ	

	
6.1. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	celková	odmena	za	vyhotovenie	Diela	 je	[•],-	EUR	(slovom:	[•]	

eur)	bez	DPH.	
	

6.2. Odmena	 vo	 výške	 uvedenej	 v	 predchádzajúcom	 bode	 tohto	 článku	 Zmluvy	 zahŕňa	 všetky	
náklady	Zhotoviteľa	s	vypracovaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	
	

6.3. Zmluvé	strany	sa	dohodli,	že	celková	výška	odmeny	uvedenej	v	bode	6.1	tohto	článku	Zmluvy	
bude	uhradená	na	základe	riadneho	odovzdania	Diela.	
	

6.4. Odmena	 je	 splatná	 na	 základe	 daňových	 dokladov	 -	 faktúr,	 vystavených	 Zhotoviteľom	 po	
riadnom	vyhotovení	a	odovzdaní	Diela	Objednávateľovi.	Každá	jednotlivá	faktúra	je	splatná	do	
30	(slovom:	tridsiatich)	dní	odo	dňa	jej	doručenia	Objednávateľovi.	Súčasťou	faktúry	musí	byť	
obojstranne	 podpísaný	 preberací	 protokol.	 V	 prípade,	 ak	 faktúra	 nebude	 obsahovať	 všetky	
náležitosti	 v	 zmysle	 všeobecne	 záväzných	 právnych	 predpisov	 Slovenskej	 republiky	 a	 tejto	
Zmluvy,	je	Objednávateľ	oprávnený	takúto	faktúru,	a	to	aj	opakovane,	vrátiť	Zhotoviteľovi	na	jej	
opravenie.	Doručením	opravenej	faktúry	Objednávateľovi	plynie	nová	lehota	splatnosti	faktúry.	

	
6.5. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 Objednávateľ	 je	 oprávnený	 započítať	 vo	 vzťahu	 k	 akejkoľvek	

pohľadávke	Zhotoviteľa	z	tejto	Zmluvy	alebo	na	jej	základe	svoju	pohľadávku,	a	to	aj	v	prípade,	
ak	pohľadávka	Objednávateľa	ešte	nie	je	splatná.	

	
	

7. TRVANIE	ZMLUVY	
	

7.1. Táto	 Zmluva	 sa	 uzatvára	 na	 dobu	 určitú,	 a	 to	 počnúc	 nadobudnutím	 jej	 účinnosti,	 do	
vyhotovenia	a	riadneho	odovzdania	Časti	štúdie	realizovateľnosti	podľa	tejto	Zmluvy.		
	

7.2. Trvanie	tejto	Zmluvy	je	možné	ukončiť	vzájomnou	písomnou	dohodou	Zmluvných	strán	alebo	aj	
iným	spôsobom	vyplývajúcim	zo	Zmluvy	a/alebo	Obchodného	zákonníka	a/alebo	ZVO,	ak	ho	táto	
Zmluva	nevylučuje	alebo	tento	spôsob	nemodifikuje.	
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7.3. Objednávateľ	 je	 oprávnený	 odstúpiť	 od	 tejto	 Zmluvy	 nad	 rámec	 prípadov	 stanovených	

Obchodným	zákonníkom	a/alebo	ZVO	aj	v	prípade,	ak	subdodávateľ	Zhotoviteľa	počas	trvania	
Zmluvy	nie	 je	zapísaný	alebo	bol	vymazaný	z	 registra	partnerov	verejného	sektora	vedeného	
podľa	 zákona	č.	315/2016	Z.	 z.	o	 registri	partnerov	verejného	sektora	a	o	 zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„ZRPVS“).	

	
7.4. Objednávateľ	je	oprávnený	od	Zmluvy	odstúpiť,	ak	sa	zmarí	účel	tejto	Zmluvy	podľa	článku	2,	

bod	2.4.	tejto	Zmluvy.	Za	zmarenie	účelu	tejto	Zmluvy	sa	bude	považovať	najmä	nedodanie	diela	
s	názvom:	„Štúdia	realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	
-	 časť:	 Technická	 štúdia“,	 na	 ktorej	 závery	 musí	 Dielo	 nadviazať.	 Zmluvné	 strany	 sa	 v	 tejto	
súvislosti	dohodli,	že	v	prípade	zmarenia	účelu	tejto	Zmluvy	vylučujú	aplikáciu	ustanovenia	§	
357	prvá	veta	Obchodného	zákonníka.	
	

	
8. MLČANLIVOSŤ	

	
8.1. Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 dodržiavať	 mlčanlivosť	 o	 všetkých	 jemu	 známych	 skutočnostiach	

Objednávateľa,	 a	 to	 predovšetkým	 o	 skutočnostiach	 právnej,	 sporovej,	 obchodnej,	 výrobnej	
alebo	technickej	povahy,	o	ktorých	sa	dozvie	v	súvislosti	s	plnením	predmetu	tejto	Zmluvy,	ktoré	
majú	interný	alebo	dôverný	charakter	a	ktoré	majú	byť	podľa	vôle	Objednávateľa	a/alebo	ním	
určených	 osôb	 utajené.	 Za	 informácie,	 ktoré	 majú	 byť	 podľa	 Objednávateľa	 a/alebo	 ním	
určených	 osôb	 utajené	 sa	 považujú	 na	 účely	 tejto	 Zmluvy	 všetky	 informácie,	 s	 ktorými	 sa	
Zhotoviteľ	 dostane	 do	 styku,	 ak	 Objednávateľ	 výslovne	 neurčí,	 že	 sa	 nejedná	 o	 takýto	 druh	
informácií.	 Záväzok	mlčanlivosti	 v	 rozsahu	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 je	 platný	 bez	 časového	 alebo	
akéhokoľvek	iného	obmedzenia	a	to	i	po	zániku	Zmluvy.	
	

8.2. Záväzok	Zhotoviteľa	dodržiavať	mlčanlivosť	podľa	bodu	8.1.	tohto	článku	sa	nevzťahuje	na	také	
sprístupnenie	skutočností,	informácií	a	údajov,	ktoré	je	Zhotoviteľom	realizované	počas	trvania	
Zmluvy	a	v	rámci	výkonu,	resp.	v	priamej	súvislosti	plnením	predmetu	tejto	Zmluvy.	
	
	

9. ZABEZPEČENIE	ZÁVÄZKU	
	
9.1. V	prípade	omeškania	Zhotoviteľa	s	odovzdaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti	 je	Objednávateľ	

oprávnený	požadovať	od	Zhotoviteľa	zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	0,05	%	(slovom:	nula	
celá	a	päť	stotín	percenta)	z	odmeny	uvedenej	v	článku	6.,	bod	6.1.	tejto	Zmluvy,	za	každý	aj	
začatý	deň	omeškania	s	odovzdaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti,	maximálne	však	do	výšky	20	
%	(slovom:	dvadsať	percent)	z	ceny	Diela.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	
Zmluvy	odstúpiť.		
	

9.2. V	prípade,	že	Zhotoviteľ	poruší	záväzok	súčinnosti,	resp.	záväzok	splupráce	podľa	článku	4.,	bod	
4.5.	tejto	Zmluvy,	a	to	s	ktorýmkoľvek	z	predmetných	dodávateľov,	je	Objednávateľ	oprávnený	
požadovať	od	Zhotoviteľa	zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	odmeny	uvedenej	v	článku	6,	
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bod	 6.1.	 tejto	 Zmluvy,	 a	 to	 na	 základe	 čestného	 vyhlásenia	 ktoréhokoľvek	 z	 predmetných	
dodávateľov.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	Zmluvy	odstúpiť.	
	

9.3. V	prípade,	že	sa	ukáže	vyhlásenie	Zhotoviteľa	podľa	článku	4.,	bod	4.10.	a/alebo	4.11.	a/alebo	
4.12.	 tejto	 Zmluvy	 ako	 nepravdivé,	 je	 Objednávateľ	 oprávnený	 požadovať	 od	 Zhotoviteľa	
zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	odmeny	uvedenej	v	článku	6,	bod	6.1.	tejto	Zmluvy,	a	to	za	
každé	jednotlivé	nepravdivé	vyhlásenie.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	
Zmluvy	odstúpiť.	
	

9.4. Zaplatenie	 akejkoľvek	 zmluvnej	 pokuty	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 sa	 nedotýka	 nároku	 na	 náhradu	
škody,	vrátane	škody	prevyšujúcej	zmluvnú	pokutu.	
	

9.5. Zhotoviteľ	 predlžuje	 premlčaciu	 dobu	 vo	 vzťahu	 k	 právam	 Objednávateľa	 vyplývajúcim	 z	
porušenia	ktorejkoľvek	povinnosti	Zhotoviteľa	podľa	Zmluvy,	vrátane	práva	na	zmluvnú	pokutu,	
práva	na	náhradu	škody,	a	to	na	6	(slovom:	šesť)	rokov	odo	dňa,	keď	premlčacia	doba	začne	
plynúť.	

	
	
10. SUBDODÁVATELIA	
	
10.1. Objednávateľ	 podpisom	 tejto	 Zmluvy	 akceptuje	 subdodávateľov	 Zhotoviteľa,	 ktorí	 spĺňajú	

podmienky	účasti	osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO	a	neexistuje	u	nich	dôvod	na	
vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	ZVO	a	ktorí	majú	v	registri	partnerov	verejného	
sektora	podľa	§	11	ZVO	zapísaných	konečných	užívateľov	výhod.	Ak	bol	subdodávateľ	zapísaný	
v	 registri	 konečných	 užívateľov	 výhod	 vedenom	 Úradom	 pre	 verejné	 obstarávanie	 (do	
31.01.2017),	 považuje	 sa	 taktiež	 za	 osobu	 zapísanú	 v	 registri	 partnerov	 verejného	 sektora.	
Subdodávateľ	je	však	povinný	vykonať	overenie	identifikácie	konečného	užívateľa	výhod	a	podať	
návrh	na	zápis	na	účely	zosúladenia	zapísaných	údajov	v	súlade	so	zákonom	č.	315/2016	Z.	z.	o	
registri	 partnerov	 verejného	 sektora	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	
neskorších	predpisov	(ďalej	 len	„ZRPVS“).	 Identifikácia	subdodávateľov,	predmet	a	rozsah	 ich	
subdodávok	 je	 uvedený	 v	 prílohe	 č.	 3	 tejto	 Zmluvy.	 Identifikácia	 subdodávateľov	 podľa	
predchádzajúcej	vety	je	uvedená	v	rozsahu:	podiel	zákazky,	ktorý	má	uchádzač	v	úmysle	zadať	
subdodávateľovi,	 konkrétnu	 časť	 diela,	 ktorú	 má	 subdodávateľ	 vykonať,	 identifikačné	 údaje	
navrhovaného	 subdodávateľa	 vrátane	 údajov	 o	 osobe	 oprávnenej	 konať	 za	 subdodávateľa	 v	
rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	narodenia.	
	

10.2. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 bezodkladne	 oznámiť	 Objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	 údajov	 o	
subdodávateľovi.	
	

10.3. V	prípade	zmeny	subdodávateľa	počas	trvania	Zmluvy,	musí	subdodávateľ,	ktorého	sa	návrh	na	
zmenu	týka,	spĺňať	podmienky	účasti	týkajúce	sa	osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO,	
neexistuje	u	neho	dôvod	na	vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	ZVO,	a	je	zapísaný	
v	registri	partnerov	verejného	sektora	podľa	§	11	ZVO.	Ak	bol	subdodávateľ	zapísaný	v	registri	
konečných	 užívateľov	 výhod	 vedenom	 Úradom	 pre	 verejné	 obstarávanie	 (do	 31.01.2017),	
považuje	sa	taktiež	za	osobu	zapísanú	v	registri	partnerov	verejného	sektora.	Subdodávateľ	je	
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však	povinný	vykonať	overenie	identifikácie	konečného	užívateľa	výhod	a	podať	návrh	na	zápis	
na	 účely	 zosúladenia	 zapísaných	 údajov	 v	 súlade	 so	 ZRPVS.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	
Objednávateľovi	najneskôr	3	(slovom:	tri)	pracovné	dni	pred	zmenou	subdodávateľa,	predložiť	
písomné	oznámenie	o	zmene	subdodávateľa,	ktoré	bude	obsahovať	minimálne:	podiel	zákazky,	
ktorý	 má	 uchádzač	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľovi,	 konkrétnu	 časť	 diela,	 ktorú	 má	
subdodávateľ	 vykonať,	 identifikačné	 údaje	 navrhovaného	 subdodávateľa	 vrátane	 údajov	 o	
osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	
narodenia	 a	 preukázanie,	 že	 navrhovaný	 subdodávateľ	 spĺňa	 podmienky	 účasti	 týkajúce	 sa	
osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO.	

	
	

11. POŽIADAVKA	FORMY		
	
11.1. Všetky	právne	úkony	 smerujúce	k	 zmene	alebo	zrušeniu	Zmluvy	vyžadujú	pre	 svoju	platnosť	

písomnú	formu.		
	

11.2. Iné	právne	úkony	súvisiace	s	touto	Zmluvou	ako	tie,	ktoré	sú	uvedené	v	bode	11.1.	Zmluvy,	je	
možné	uskutočňovať	písomne,	e-mailom	alebo	faxom,	ak	v	tejto	Zmluve	nie	je	dohodnuté,	že	
sa	vyžaduje	konkrétna	forma.	

	
	
12. OZNÁMENIA	
	
12.1. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli	 a	 súhlasia,	 že	pre	účely	 komunikácie	 so	 Zhotoviteľom	v	 súvislosti	

s	 plnením	 záväzkov	 Zhotoviteľa	 podľa	 Zmluvy	 bol	 zo	 strany	 Objednávateľa	 určený	 tento	
oprávnený	zástupca:	

	
12.1.1. PhDr.	Tomáš	Červeňák	–	projektový	manažér	

	
12.2. Zmluvné	strany	sa	dohodli	a	súhlasia,	že	pre	účely	komunikácie	s	Objednávateľom	v	súvislosti	

s	 plnením	 záväzkov	 Objednávateľa	 podľa	 Zmluvy	 bol	 zo	 strany	 Zhotoviteľa	 určený	 tento	
oprávnený	zástupca:	
	
12.2.1. [•]	

	 	
12.3. Zmluvné	strany	môžu	aj	jednostranne	počas	účinnosti	Zmluvy	meniť	osoby	podľa	bodov	12.1.	

a	12.2.	 tohto	 článku.	Na	 tento	účel	 sú	Zmluvné	 strany	povinné	bezodkladne	oznámiť	druhej	
zmluvnej	strane	zmenu	osoby	podľa	bodov	12.1.	a	12.2.	tohto	článku.	
	

12.4. Akékoľvek	 oznámenie,	 požiadavka	 alebo	 súhlas,	 ktorý	 sa	 bude	 vyžadovať	 alebo	 ktorý	 bude	
povolený	na	základe	Zmluvy,	ktorý	má	byť	podľa	Zmluvy	v	písomnej	forme,	bude	sa	pokladať	
za	 doručený	 alebo	 vykonaný,	 ak	 bol	 osobne	 doručený	 poverenému	 zástupcovi	 tej	 zmluvnej	
strany,	ktorej	je	určený,	alebo	ak	bol	poslaný	doporučeným	listom	danej	strane	na	známu	adresu	
a	tento	sa	dostal	do	sféry	jej	vplyvu.	
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13. POVINNOSŤ	STRPIEŤ	VÝKON	KONTROLY	

	
13.1. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 strpieť	 výkon	 kontroly/auditu/overovania	 súvisiaceho	 s	 dodávanými	

službami	v	rámci	predmetu	plnania	tejto	Zmluvy	kedykoľvek	počas	platnosti	a	účinnosti	zmluvy	
o	poskytnutí	nenávratného	finančného	príspevku	uzatvorenej	medzi	Ministerstvom	dopravy	a	
výstavby	 Slovenskej	 republiky	 ako	 poskytovateľom	 nenávratného	 finančného	 príspevku	
a	Objednávateľom	ako	príjimateľom	nenávratného	finančného	príspevku,	ktorej	predmetom	je	
poskytnutie	nenávratného	finančného	príspevku	na	realizáciu	projektu	s	názvom:	„Vybudovanie	
terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	–	predprojektová	príprava“	(ďalej	len	„Projekt“),	
a	 to	 oprávnenými	 osobami,	 ktorými	 sú	 najmä	 Ministerstvo	 dopravy	 a	 výstavby	 Slovenskej	
republiky	a	ním	poverené	osoby,	Najvyšší	kontrolný	úrad	Slovenskej	republiky,	Úrad	vládneho	
auditu,	Certifikačný	orgán	a	nimi	poverené	osoby,	Orgán	auditu,	jeho	spolupracujúce	orgány	a	
nimi	 poverené	 osoby,	 splnomocnení	 zástupcovia	 Európskej	 komisie	 a	 Európskeho	 dvora	
audítorov,	 osoby	 prizvané	 orgánmi,	 ktoré	 sú	 uvedené	 ako	 oprávnené	 osoby	 v	 súlade	 s	
príslušnými	 všeobecne	 záväznými	 právnymi	 predpismi	 Slovenskej	 republiky,	 a	 poskytnúť	 im	
všetku	potrebnú	súčinnosť.	
	

	
14. ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA	
	
14.1. Zmluva	nadobúda	platnosť	dňom	jej	podpísania	Zmluvnými	stranami	a	účinnosť	v	nasledujúci	

deň	po	dni,	v	ktorom	bude	splnená	posledná	z	ďalej	uvedených	podmienok:	
14.1.1. zverejnením	 Zmluvy	 podľa	 §	 47a	 ods.	 1	 zákona	 č.	 40/1964	 Zb.	 Občiansky	 zákonník	

v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„Občiansky	zákonník“);		
14.1.2. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	

realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
Technická	štúdia“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka;	

14.1.3. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
Bezpečnostná	dokumentácia“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka;		

14.1.4. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
EIA“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka.	

	
14.2. Zmluvné	strany	vyhlasujú,	že	podmienky	podľa	bodu	14.1.2.	až	14.1.4.	tohto	článku	môžu	byť	

splnené	aj	v	čase	pred	uzatvorením	tejto	Zmluvy	a	v	tomto	prípade	sa	nepovažujú	za	odkladacie	
podmienky	účinnosti	tejto	Zmluvy.	
	

14.3. Akékoľvek	 zmeny	 a	 dodatky	 k	 Zmluve,	 na	 ktorých	 sa	 zmluvné	 strany	 dohodli,	 musia	 byť	
uzatvorené	 v	 písomnej	 forme	 a	 musia	 byť	 očíslované.	 Zmluvné	 strany	 si	 uvedomujú,	 že	
uzatvorenie	dodatku	k	Zmluve	je	možné	len	v	súlade	so	ZVO.	
	

14.4. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	 že	zmluvný	vzťah	založený	Zmluvou	sa	v	nadväznosti	na	článok	3	
nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(ES)	č.	593/2008	zo	dňa	17.06.2008	o	rozhodnom	
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práve	 pre	 zmluvné	 záväzky	 (Rím	 I)	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 riadi	 právnym	 poriadkom	
Slovenskej	republiky.	
	

14.5. Vzťahy	 Zmluvných	 strán	 bližšie	 neupravené	 Zmluvou	 sa	 riadia	 príslušnými	 ustanoveniami	
Obchodného	 zákonníka,	 ZVO	 a	 subsidiárne	 ustanoveniami	 Občianskeho	 zákonníka	 a	 iných	
aplikovateľných	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	Slovenskej	republiky.	
	

14.6. Pre	 potreby	 výkladu	 Zmluvy	 sa	 berie	 osobitne	 zreteľ	 aj	 na	 obsah	 súťažných	 podkladov,	 na	
základe	ktorých	sa	 realizovala	Súťaž,	 ich	vysvetlení	v	priebehu	Súťaže,	na	základe	ktorej	bola	
Zmluva	uzavretá,	na	obsah	ponuky	Zhotoviteľa	a	jej	prípadné	vysvetlenia.	
	

14.7. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli,	 že	na	akékoľvek	 spory	vzniknuté	 zo	Zmluvy,	 vrátane	 sporov	o	 jej	
platnosť,	zakladajú	v	nadväznosti	na	článok	25	nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	
č.	1215/2012	zo	dňa	12.12.2012	o	právomoci	a	o	uznávaní	a	výkone	rozsudkov	v	občianskych	
a	obchodných	veciach	v	znení	neskorších	predpisov	právomoc	súdov	Slovenskej	republiky.	
	

14.8. V	prípade,	že	akékoľvek	ustanovenie	alebo	podmienka	Zmluvy	je	alebo	sa	stane	neplatnou	alebo	
nevynútiteľnou,	 potom	 táto	 neplatnosť	 alebo	 nevynútiteľnosť	 neovplyvňuje	 ostatné	
ustanovenia	Zmluvy.	
	

14.9. Súčasťou	Zmluvy	sú	jej	prílohy	č.	1	až	3,	a	to:	
14.9.1. Príloha	č.	1	-	Návrh	na	plnenie	kritérií;	
14.9.2. Príloha	č.	2	-	Zoznam	kľúčových	expertov;	
14.9.3. Príloha	č.	3	-	Zoznam	subdodávateľov	
	

14.10. Zmluvné	strany	prehlasujú,	že	si	Zmluvu	pred	jej	podpisom	prečítali,	že	bola	uzavretá	slobodne,	
vážne	a	po	vzájomnom	prerokovaní,	je	výrazom	ich	vôle,	jej	obsahu	riadne	porozumeli	a	na	znak	
súhlasu	s	ňou	ju	potvrdili	svojimi	podpismi.	
	

14.11. Zmluva	je	vyhotovená	v	4	(slovom:	štyroch)	rovnopisoch	v	slovenskom	jazyku,	pričom	2	(slovom:	
dva)	prevzal	Objednávateľ	a	2	(slovom:	dva)	Zhotoviteľ.		

	
	
V	Bratislave,	dňa	..............	 V	......................................,	dňa	..............	
	
Objednávateľ:	 Zhotoviteľ:	
	
	
	
..............................................	 ..............................................	
Verejné	prístavy,	a.	s.	 [•]	
[•]	
	
	
	



REVERZNÁ	VEREJNÁ	SÚŤAŽ	-	VYPRACOVANIE	ŠTÚDIE	REALIZOVATEĽNOSTI:	
VYBUDOVANIE	TERMINÁLU	LNG	VO	VEREJNOM	PRÍSTAVE	BRATISLAVA	

	

strana	71	

	
..............................................	
Verejné	prístavy,	a.	s.	 	 	 					 	
[•]	 	
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4.	Obchodné	podmienky	pre	Časť	4	predmetu	zákazky	
 
 

ZMLUVA	O	DIELO	
číslo	zmluvy	na	strane	Objednávateľa:	
číslo	zmluvy	na	strane	Ztohotoviteľa:	

 
 

1. ZMLUVNÉ	STRANY	
	
1.1. OBJEDNÁVATEĽ	

	
Obchodné	meno:	 	 Verejné	prístavy,	a.	s.	
sídlo:	 	 	 	 Prístavná	10,	821	09	Bratislava,	Slovenská	republika	
IČO:	 	 	 	 36	856	541	
DIČ:	 	 	 	 2020122555	
IČ	DPH:		 	 	 SK2020122555	
zapísaný:	 	Obchodný	 register	 Okresného	 súdu	 Bratislava	 I,	 oddiel:	 Sa,	

vložka	číslo:	4395/B	
konajúci	prostredníctvom:	 [•]	
bankové	spojenie:	 VÚB,	a.s.	
BIC:	 	 	 	 SUBASKBX	
IBAN:	 	 	 	 SK61	0200	0000	0024	1616	8551	

	
(ďalej	len	„Objednávateľ“)	

	
1.2. ZHOTOVITEĽ	
	

Obchodné	meno:	 	 [•]	
sídlo/miesto	podnikania:	 [•]	 	 	 	
IČO:	 	 	 	 [•]	
DIČ:	 	 	 	 [•]	
IČ	DPH:		 	 	 [•]	
zapísaný:	 	[•]	
konajúci	prostredníctvom:	 [•]	
bankové	spojenie:	 [•]	 	
BIC:	 	 	 	 [•]	
IBAN:	 	 	 	 [•]	 	

	
(ďalej	len	„Zhotoviteľ“)	
	
(Objednávateľ	a	Zhotoviteľ	ďalej	spolu	len	„Zmluvné	strany“)	
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1.3. Zmluvné	 strany	 uzatvárajú	 v	 zmysle	 §	 56	 zákona	 č.	 343/2015	 Z.	 z.	 o	 verejnom	 obstarávaní	
a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „ZVO“)	
a	v	zmysle	§	536	a	nasl.	zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodný	zákonník	v	znení	neskorších	predpisov	
(ďalej	len	„Obchodný	zákonník“)	túto	zmluvu	o	dielo	(ďalej	len	„Zmluva”).	

	
	
2. ÚVODNÉ	USTANOVENIA	
	
2.1. Objednávateľ	 vyhlásil	 reverznú	 verejnú	 súťaž	 s	 predmetom	 zákazky:	 „Vypracovanie	 štúdie	

realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava“	 (ďalej	 len	
„Súťaž“).	

	
2.2. V	 rámci	 Súťaže	 Zhotoviteľ	 predložil	 ponuku	 pre	 časť	 3	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	

Objednávateľom	vyhodnotená	ako	úspešná.	
	
2.3. Na	 základe	 Súťaže	 sa	 Zmluvné	 strany	 dohodli	 na	 uzatvorení	 tejto	 Zmluvy	 s	 náležitosťami	

uvedenými	v	jej	ďalších	ustanoveniach.	
	

2.4. Účelom	 tejto	 Zmluvy	 je	 vypracovanie	 komplexnej	 štúdie	 realizovateľnosti:	 „Vybudovanie	
terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava“	vrátane	všetkých	jej	častí,	a	to	technickej	štúdie,	
bezpečnostnej	 dokumentácie,	 CBA	 analýzy,	 zámeru	 EIA	 a	 posúdenia	 vplyvov	 na	 živnostné	
prostredie.	

	
	
3. PREDMET	ZMLUVY	

	
3.1. Zhotoviteľ	sa	touto	Zmluvou	zaväzuje	vypracovať	pre	Objednávateľa	„Štúdiu	realizovateľnosti:	

Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	-	časť:	EIA“	(ďalej	len	“Časť	štúdie	
realizovateľnosti”	alebo	„Dielo“).		
	

3.2. Povinnosti	 Zhotoviteľa	 uvedenej	 v	 bode	 3.1.	 tohto	 článku	 Zmluvy	 zodpovedá	 záväzok	
Objednávateľa	 prevziať	 od	 Zhotoviteľa	 riadne	 a	 včas	 dodané	 plnenie	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 a	
zaplatiť	zaň	dohodnutú	odmenu	podľa	tejto	Zmluvy.	

	
	
4. SPÔSOB	A	ROZSAH	PLNENIA	PREDMETU	ZMLUVY	

	
4.1. Zhotoviteľ	je	povinný	vypracovať	Časť	štúdie	realizovateľnosti	s	obsahom	vyplývajúcim	z	tohto	

článku.	Dodanie	Diela	musí	byť	potvrdené	preberacím	protokolom.	Dielo	musí	obsahovať:	
4.1.1. Úvodné	 informácie	 o	 Objednávateľovi	 a	 Zhotoviteľovi,	 stručný	 popis	 projektu,	 jeho	

etáp,	charakteristík	a	účelu.	
4.1.2. Posúdenie	vplyvov	na	životné	prostredie	(EIA):	popis	všetkých	pozitívnych	a	negatívnych	

vplyvov,	 ktoré	 vyplývajú	 z	 realizácie	 projektu	 v	 jeho	 jednotlivých	 etapách	 vrátane	
návrhov	opatrení	zníženia	dopadov	na	životné	prostredie.	
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4.1.3. Zhotoviteľ	zabezpečí	aj	proces	posudzovania	vplyvov	navrhovaných	činností	na	životné	
prostredie	 vyplývajúci	 zo	 zákona	 č.	 24/2006	 Z.	 z.	 o	 posudzovaní	 vplyvov	 na	 životné	
prostredie	a	o	 zmene	a	doplnení	niektorých	 zákonov	v	 znení	neskorších	predpisov	 v	
plnom	rozsahu.	

4.1.4. Podrobné	 záverečné	 zhodnotenie:	 komplexne	 prepracovaný	 záver,	 ktorý	 zahŕňa	
výsledné	posúdenie	všetkých	kľúčových	aspektov.	
	

4.2. Zhotoviteľ	 je	 oprávnený	 požadovať	 od	 Objednávateľa	 ďalšie,	 dodatočné	 informácie	 alebo	
pokyny,	ktoré	sú	nevyhnutne	potrebné	na	vypracovanie	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	Pri	určení	
spôsobu	 a	 metodiky	 vypracovania	 Časti	 štúdie	 realizovateľnosti	 Zhotoviteľ	 postupuje	
samostatne.	
	

4.3. Objednávateľ	 sa	zaväzuje	poskytnúť	Zhotoviteľovi	podklady,	dokumenty	a	 informácie	majúce	
vplyv	na	vypracovanie	Časti	štúdie	realizovateľnosti,	o	ktoré	Zhotoviteľ	požiada,	pokiaľ	ich	má	
Objednávateľ	k	dispozícii.	
	

4.4. Zhotoviteľ	je	povinný	zaobchádzať	s	dokumentmi	získanými	od	Objednávateľa	tak,	aby	nedošlo	
k	ich	strate,	odcudzeniu,	zničeniu,	alebo	poškodeniu.	Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	vyhotovovať	
si	z	poskytnutých	dokumentov	kópie	bez	súhlasu	Objednávateľa.	S	poskytnutými	dokumentami	
Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	nakladať	inak	ako	za	účelom	zhotovenia	Diela,	najmä	ich	sprístupniť	
tretím	osobám,	a	to	ani	po	zániku/zrušení	Zmluvy.	Po	vyhotovení	Časti	štúdie	realizovateľnosti	
je	Zhotoviteľ	povinný	všetky	od	Objednávateľa	získané	dokumenty	vrátiť.	
	

4.5. Zmluvné	strany	sa	zaväzujú	poskytnúť	si	navzájom	súčinnosť	potrebnú	pre	plnenie	predmetu	
Zmluvy.	 Zhotoviteľ	 je	povinný	poskytovať	 súčinnosť	 aj	 dodávateľovi	„Štúdie	 realizovateľnosti:	
Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava	 -	 časť:	 Technická	 štúdia“,	 ktorý	
predložil	 ponuku	pre	 časť	 1	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	
úspešná,	 aj	 dodávateľovi	 „Štúdie	 realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	
prístave	 Bratislava	 -	 časť:	 Bezpečnostná	 dokumentácia“,	 ktorý	 predložil	 ponuku	 pre	 časť	 2	
predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	 Objednávateľom	 vyhodnotená	 ako	 úspešná,	 aj	 dodávateľovi	
„Štúdie	 realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
CBA“,	 ktorý	 predložil	 ponuku	 pre	 časť	 3	 predmetu	 Súťaže,	 ktorá	 bola	 Objednávateľom	
vyhodnotená	ako	úspešná,	ak	títo	dodávatelia	sú	odlišnými	osobami	od	Zhotoviteľa.	Zhotoviteľ	
sa	 zaväzuje	 úzko	 spolupracovať	 s	 dodávateľmi	 uvedenými	 v	 tomto	 bode,	 a	 to	 tak,	 aby	
Objednávateľ	obdržal	v	konečnom	dôsledku	od	Zhotoviteľa	a	všetkých	dodávateľov	diela,	ktoré	
na	 seba	 nadväzujú	 a	 sú	 vzájomne	 súladné	 a	 umožňujú	minimálne	 3	 (slovom:	 tri)	 variantné	
riešenia	sledovaného	cieľa	Súťaže,	ktorým	je	vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	
Bratislava,	a	to	z	technického,	bezpečnostného,	ekonomického	aj	environmentálneho	hľadiska.	
	

4.6. Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 vypracovať	 Časť	 štúdie	 realizovateľnosti	 riadne	 a	 včas,	 s	 vynaložením	
odbornej	 starostlivosti	 a	 v	 súlade	 s	 pokynmi	 Objednávateľa.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 oznámiť	
Objednávateľovi	všetky	okolnosti,	ktoré	zistí	pri	realizácii	predmetu	plnenia	podľa	tejto	Zmluvy,	
pokiaľ	môžu	mať	vplyv	na	zmenu	pokynov	Objednávateľa.	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	správnosť	
záverov	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	
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4.7. Zhotoviteľ	výlučne	zodpovedá	za	to,	že	pri	spracovaní	Diela	neporuší	žiadne	práva	tretích	osôb	
a	má	oprávnenie	s	Dielom	nakladať	spôsobom	a	v	rozsahu	uvedenom	v	bodoch	4.10.	a	4.11.	
tohto	článku.	
	

4.8. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	ním	vykonané	Dielo	nebude	zaťažené	právom	tretej	osoby,	bude	bez	
faktických	a	právnych	vád.	V	prípade	zistenia	právnych	vád	je	Zhotoviteľ	povinný	bezodkladne	
upraviť	Dielo	tak,	aby	nenarušovalo	práva	tretích	osôb.	
	

4.9. Zhotoviteľ	berie	na	vedomie,	že	Dielo	môže	byť	ďalej	využívané,	spracovávané	a	zverejňované.	
Odovzdaním	Diela	prechádzajú	na	Objednávateľa	všetky	majetkové	práva	autora	k	Dielu.	
	

4.10. Zhotoviteľ	v	súlade	s	ustanovením	§	65	a	nasl.	zákona	č.	185/2015	Z.	z.	Autorský	zákon	v	znení	
neskorších	 predpisov	 (ďalej	 len	 „Autorský	 zákon“)	 udeľuje	 Objednávateľovi	 bezodplatne	
výhradnú,	 časovo	a	územne	neobmedzenú	 licenciu	na	použitie	Diela	 akýmikoľvek	 spôsobmi,	
vrátane	spôsobov	výslovne	uvedených	v	§	19	ods.	4	Autorského	zákona.	
	

4.11. Objednávateľ	 je	oprávnený	udeliť	tretej	osobe	súhlas	na	použitie	Diela	v	rozsahu	podľa	bodu	
4.10.	tohto	článku.	
	

4.12. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	má	neodvolateľný	súhlas	autora	Diela	na	zásah	do	osobnostných	práv	
autora	zo	strany	Objednávateľa,	resp.	tretej	osoby,	ktorú	Objednávateľ	na	takýto	zásah	poverí.		
	

4.13. Na	 základe	 súhlasu	 autora	 Diela	 podľa	 bodu	 4.12.	 tohto	 článku	 je	 autor	 Diela	 povinný,	 ak	
nedisponuje	predchádzajúcim	súhlasom	Objednávateľa:			
4.13.1. zdržať	sa	rozhodnutia	o	zverejnení	alebo	nezverejnení	Diela;	
4.13.2. zdržať	 sa	 označenia	 ako	 autor	 a	 rozhodnutia	 o	 spôsobe	 takéhoto	 označenia	 najmä	

menom	 alebo	 pseudonymom,	 a	 to	 pri	 každom	 použití	 Diela,	 ak	 je	 takýto	 spôsob	
označenia	pri	Diele	a	spôsobe	použitia	možný	a	obvyklý;	

4.13.3. zdržať	 sa	 domáhania	 sa	 ochrany	 pred	 akoukoľvek	 nedovolenou	 zmenou	 alebo	 iným	
nedovoleným	zásahom	do	Diela,	ako	aj	pred	akýmkoľvek	hanlivým	nakladaním	s	Dielom,	
ktoré	by	znižovalo	hodnotu	Diela	alebo	spôsobilo	ujmu	autora	Diela	na	jeho	cti	alebo	
dobrej	povesti.	
	

4.14. Na	základe	súhlasu	autora	podľa	bodu	4.12.	tohto	článku	je	Objednávateľ	oprávnený:			
4.14.1. rozhodnúť	o	zverejnení	alebo	o	nezverejnení	Diela;	
4.14.2. upraviť	Dielo	a/alebo	dať	upraviť	Dielo	tretej	osobe	podľa	potrieb	Objednávateľa,	a	to	

aj	v	prípade,	ak	by	takáto	úprava	Diela	nespadala	pod	licenciu	podľa	bodu	4.10.	tohto	
článku,	a	teda	najmä	v	prípade	úprav	Diela,	ktoré	nespadajú	pod	tvorivú	činnosť;	

4.14.3. zverejniť	Dielo	pod	svojím	názvom,	a	to	aj	bez	označenia	pôvodného	autora	Diela.	
	
4.15. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 vypracovať	 Dielo	 prostredníctvom	 kľúčových	 expertov	 uvedených	 v	

prílohe	 č.	 2	 tejto	 Zmluvy.	 Tým	 však	 nie	 je	 dotknuté	 právo	 Zhotoviteľa	 vypracovať	 Dielo	 aj	
prostredníctvom	 iných	 expertov,	 avšak	 kľúčové	 úlohy	 pri	 vypracovaní	 Diela	 musia	 zastávať	
kľúčoví	experti.	
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4.16. Zhotoviteľ	 je	povinný	oznámiť	Objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	v	osobe	 kľúčového	experta	
uvedeného	v	prílohe	č.	2	 tejto	Zmluvy,	a	 to	 tak,	 že	Objednávateľa	požiada	o	zmenu	v	osobe	
kľúčového	 experta,	 pričom	 navrhovaná	 osoba	 musí	 spĺňať	 požiadavky	 kladené	 na	 daného	
kľúčového	experta	stanovené	v	Súťaži.	
	

	
5. ČAS,	MIESTO	A	SPÔSOB	ODOVZDANIA	DIELA	
	
5.1. Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	vypracovať	Časť	štúdie	realizovateľnosti	a	odovzdať	ju	Objednávateľovi	

najneskôr	do	10	(slovom:	desiatich)	mesiacov	odo	dňa	účinnosti	tejto	Zmluvy.		
	

5.2. Časť	štúdie	realizovateľnosti	bude	dodaná	v	4	(slovom:	štyroch)		vyhotoveniach	v	listinnej	forme	
a	v	elektronickej	forme	(vo	formátoch	kódovania,	ktoré	je	možno	otvoriť	programami	MS	Office	
alebo	Acrobat	Reader).	
	

5.3. Časť	 štúdie	 realizovateľnosti	 bude	 spracovaná	 v	 plnom	 rozsahu	 v	 slovenskom	 jazyku	 a	
minimálne	 záverečné	 zhodnotenie	 aj	 v	 anglickom	 jazyku.	Miestom	odovzdania	 Diela	 je	 sídlo	
Objednávateľa,	pokiaľ	Objednávateľ	neurčí	inak,	o	čom	je	povinný	Zhotoviteľa	v	dostatočnom	
časovom	predstihu,	nie	kratšom	ako	2	(slovom:	dva)	pracovné	dni	písomne	informovať.	
	

5.4. Zhotoviteľ	 po	 zhotovení	 jednotlivých	 častí	 Diela	 a	 pre	 dodanie	 celkového	 Diela	 vyzve	
Objednávateľa	najmenej	24	(slovom:	dvadsaťštyri)	hodín	vopred	na	jeho	prevzatie	v	pracovných	
dňoch	v	sídle	Objednávateľa.	
	

5.5. Objednávateľ	sa	zaväzuje	riadne	zhotovené	Dielo	prevziať.	Dielo	 je	prevzaté	Objednávateľom	
momentom	podpísania	preberacieho	protokolu.	Zodpovednosť	Zhotoviteľa	za	zhotovené	Dielo	
nie	je	jeho	odovzdaním	dotknutá.	
	

5.6. Objednávateľ	 nie	 je	 povinný	prevziať	Dielo,	 ktoré	nie	 je	 riadne	 zhotovené.	V	 tom	prípade	 je	
Zhotoviteľ	 povinný	 Dielo	 bezodplatne	 upraviť	 v	 súlade	 s	 pripomienkami	 vznesenými	
Objednávateľom.	

	
	
6. ODMENA	A	JEJ	SPLATNOSŤ	

	
6.1. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	celková	odmena	za	vyhotovenie	Diela	 je	[•],-	EUR	(slovom:	[•]	

eur)	bez	DPH.	
	

6.2. Odmena	 vo	 výške	 uvedenej	 v	 predchádzajúcom	 bode	 tohto	 článku	 Zmluvy	 zahŕňa	 všetky	
náklady	Zhotoviteľa	s	vypracovaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti.	
	

6.3. Zmluvé	strany	sa	dohodli,	že	celková	výška	odmeny	uvedenej	v	bode	6.1	tohto	článku	Zmluvy	
bude	uhradená	na	základe	riadneho	odovzdania	Diela.	
	



REVERZNÁ	VEREJNÁ	SÚŤAŽ	-	VYPRACOVANIE	ŠTÚDIE	REALIZOVATEĽNOSTI:	
VYBUDOVANIE	TERMINÁLU	LNG	VO	VEREJNOM	PRÍSTAVE	BRATISLAVA	

	

strana	77	

6.4. Odmena	 je	 splatná	 na	 základe	 daňových	 dokladov	 -	 faktúr,	 vystavených	 Zhotoviteľom	 po	
riadnom	vyhotovení	a	odovzdaní	Diela	Objednávateľovi.	Každá	jednotlivá	faktúra	je	splatná	do	
30	(slovom:	tridsiatich)	dní	odo	dňa	jej	doručenia	Objednávateľovi.	Súčasťou	faktúry	musí	byť	
obojstranne	 podpísaný	 preberací	 protokol.	 V	 prípade,	 ak	 faktúra	 nebude	 obsahovať	 všetky	
náležitosti	 v	 zmysle	 všeobecne	 záväzných	 právnych	 predpisov	 Slovenskej	 republiky	 a	 tejto	
Zmluvy,	je	Objednávateľ	oprávnený	takúto	faktúru,	a	to	aj	opakovane,	vrátiť	Zhotoviteľovi	na	jej	
opravenie.	Doručením	opravenej	faktúry	Objednávateľovi	plynie	nová	lehota	splatnosti	faktúry.	

	
6.5. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 Objednávateľ	 je	 oprávnený	 započítať	 vo	 vzťahu	 k	 akejkoľvek	

pohľadávke	Zhotoviteľa	z	tejto	Zmluvy	alebo	na	jej	základe	svoju	pohľadávku,	a	to	aj	v	prípade,	
ak	pohľadávka	Objednávateľa	ešte	nie	je	splatná.	

	
	

7. TRVANIE	ZMLUVY	
	

7.1. Táto	 Zmluva	 sa	 uzatvára	 na	 dobu	 určitú,	 a	 to	 počnúc	 nadobudnutím	 jej	 účinnosti,	 do	
vyhotovenia	a	riadneho	odovzdania	Časti	štúdie	realizovateľnosti	podľa	tejto	Zmluvy.		
	

7.2. Trvanie	tejto	Zmluvy	je	možné	ukončiť	vzájomnou	písomnou	dohodou	Zmluvných	strán	alebo	aj	
iným	spôsobom	vyplývajúcim	zo	Zmluvy	a/alebo	Obchodného	zákonníka	a/alebo	ZVO,	ak	ho	táto	
Zmluva	nevylučuje	alebo	tento	spôsob	nemodifikuje.	
	

7.3. Objednávateľ	 je	 oprávnený	 odstúpiť	 od	 tejto	 Zmluvy	 nad	 rámec	 prípadov	 stanovených	
Obchodným	zákonníkom	a/alebo	ZVO	aj	v	prípade,	ak	subdodávateľ	Zhotoviteľa	počas	trvania	
Zmluvy	nie	 je	zapísaný	alebo	bol	vymazaný	z	 registra	partnerov	verejného	sektora	vedeného	
podľa	 zákona	č.	315/2016	Z.	 z.	o	 registri	partnerov	verejného	sektora	a	o	 zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„ZRPVS“).	

	
7.4. Objednávateľ	je	oprávnený	od	Zmluvy	odstúpiť,	ak	sa	zmarí	účel	tejto	Zmluvy	podľa	článku	2,	

bod	2.4.	tejto	Zmluvy.	Za	zmarenie	účelu	tejto	Zmluvy	sa	bude	považovať	najmä	nedodanie	diela	
s	názvom:	„Štúdia	realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	
-	 časť:	 Technická	 štúdia“,	 na	 ktorej	 závery	 musí	 Dielo	 nadviazať.	 Zmluvné	 strany	 sa	 v	 tejto	
súvislosti	dohodli,	že	v	prípade	zmarenia	účelu	tejto	Zmluvy	vylučujú	aplikáciu	ustanovenia	§	
357	prvá	veta	Obchodného	zákonníka.	
	

	
8. MLČANLIVOSŤ	

	
8.1. Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 dodržiavať	 mlčanlivosť	 o	 všetkých	 jemu	 známych	 skutočnostiach	

Objednávateľa,	 a	 to	 predovšetkým	 o	 skutočnostiach	 právnej,	 sporovej,	 obchodnej,	 výrobnej	
alebo	technickej	povahy,	o	ktorých	sa	dozvie	v	súvislosti	s	plnením	predmetu	tejto	Zmluvy,	ktoré	
majú	interný	alebo	dôverný	charakter	a	ktoré	majú	byť	podľa	vôle	Objednávateľa	a/alebo	ním	
určených	 osôb	 utajené.	 Za	 informácie,	 ktoré	 majú	 byť	 podľa	 Objednávateľa	 a/alebo	 ním	
určených	 osôb	 utajené	 sa	 považujú	 na	 účely	 tejto	 Zmluvy	 všetky	 informácie,	 s	 ktorými	 sa	
Zhotoviteľ	 dostane	 do	 styku,	 ak	 Objednávateľ	 výslovne	 neurčí,	 že	 sa	 nejedná	 o	 takýto	 druh	
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informácií.	 Záväzok	mlčanlivosti	 v	 rozsahu	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 je	 platný	 bez	 časového	 alebo	
akéhokoľvek	iného	obmedzenia	a	to	i	po	zániku	Zmluvy.	
	

8.2. Záväzok	Zhotoviteľa	dodržiavať	mlčanlivosť	podľa	bodu	8.1.	tohto	článku	sa	nevzťahuje	na	také	
sprístupnenie	skutočností,	informácií	a	údajov,	ktoré	je	Zhotoviteľom	realizované	počas	trvania	
Zmluvy	a	v	rámci	výkonu,	resp.	v	priamej	súvislosti	plnením	predmetu	tejto	Zmluvy.	
	
	

9. ZABEZPEČENIE	ZÁVÄZKU	
	
9.1. V	prípade	omeškania	Zhotoviteľa	s	odovzdaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti	 je	Objednávateľ	

oprávnený	požadovať	od	Zhotoviteľa	zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	0,05	%	(slovom:	nula	
celá	a	päť	stotín	percenta)	z	odmeny	uvedenej	v	článku	6.,	bod	6.1.	tejto	Zmluvy,	za	každý	aj	
začatý	deň	omeškania	s	odovzdaním	Časti	štúdie	realizovateľnosti,	maximálne	však	do	výšky	20	
%	(slovom:	dvadsať	percent)	z	ceny	Diela.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	
Zmluvy	odstúpiť.		
	

9.2. V	prípade,	že	Zhotoviteľ	poruší	záväzok	súčinnosti,	resp.	záväzok	splupráce	podľa	článku	4.,	bod	
4.5.	tejto	Zmluvy,	a	to	s	ktorýmkoľvek	z	predmetných	dodávateľov,	je	Objednávateľ	oprávnený	
požadovať	od	Zhotoviteľa	zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	odmeny	uvedenej	v	článku	6,	
bod	 6.1.	 tejto	 Zmluvy,	 a	 to	 na	 základe	 čestného	 vyhlásenia	 ktoréhokoľvek	 z	 predmetných	
dodávateľov.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	Zmluvy	odstúpiť.	
	

9.3. V	prípade,	že	sa	ukáže	vyhlásenie	Zhotoviteľa	podľa	článku	4.,	bod	4.10.	a/alebo	4.11.	a/alebo	
4.12.	 tejto	 Zmluvy	 ako	 nepravdivé,	 je	 Objednávateľ	 oprávnený	 požadovať	 od	 Zhotoviteľa	
zaplatenie	zmluvnej	pokuty	vo	výške	odmeny	uvedenej	v	článku	6,	bod	6.1.	tejto	Zmluvy,	a	to	za	
každé	jednotlivé	nepravdivé	vyhlásenie.	V	takomto	prípade	je	Objednávateľ	tiež	oprávnený	od	
Zmluvy	odstúpiť.	
	

9.4. Zaplatenie	 akejkoľvek	 zmluvnej	 pokuty	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 sa	 nedotýka	 nároku	 na	 náhradu	
škody,	vrátane	škody	prevyšujúcej	zmluvnú	pokutu.	
	

9.5. Zhotoviteľ	 predlžuje	 premlčaciu	 dobu	 vo	 vzťahu	 k	 právam	 Objednávateľa	 vyplývajúcim	 z	
porušenia	ktorejkoľvek	povinnosti	Zhotoviteľa	podľa	Zmluvy,	vrátane	práva	na	zmluvnú	pokutu,	
práva	na	náhradu	škody,	a	to	na	6	(slovom:	šesť)	rokov	odo	dňa,	keď	premlčacia	doba	začne	
plynúť.	

	
	
10. SUBDODÁVATELIA	
	
10.1. Objednávateľ	 podpisom	 tejto	 Zmluvy	 akceptuje	 subdodávateľov	 Zhotoviteľa,	 ktorí	 spĺňajú	

podmienky	účasti	osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO	a	neexistuje	u	nich	dôvod	na	
vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	ZVO	a	ktorí	majú	v	registri	partnerov	verejného	
sektora	podľa	§	11	ZVO	zapísaných	konečných	užívateľov	výhod.	Ak	bol	subdodávateľ	zapísaný	
v	 registri	 konečných	 užívateľov	 výhod	 vedenom	 Úradom	 pre	 verejné	 obstarávanie	 (do	
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31.01.2017),	 považuje	 sa	 taktiež	 za	 osobu	 zapísanú	 v	 registri	 partnerov	 verejného	 sektora.	
Subdodávateľ	je	však	povinný	vykonať	overenie	identifikácie	konečného	užívateľa	výhod	a	podať	
návrh	 na	 zápis	 na	 účely	 zosúladenia	 zapísaných	 údajov	 v	 súlade	 so	 ZRPVS.	 Identifikácia	
subdodávateľov,	 predmet	 a	 rozsah	 ich	 subdodávok	 je	 uvedený	 v	 prílohe	 č.	 3	 tejto	 Zmluvy.	
Identifikácia	subdodávateľov	podľa	predchádzajúcej	vety	je	uvedená	v	rozsahu:	podiel	zákazky,	
ktorý	 má	 uchádzač	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľovi,	 konkrétnu	 časť	 diela,	 ktorú	 má	
subdodávateľ	 vykonať,	 identifikačné	 údaje	 navrhovaného	 subdodávateľa	 vrátane	 údajov	 o	
osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	
narodenia.	
	

10.2. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 bezodkladne	 oznámiť	 Objednávateľovi	 akúkoľvek	 zmenu	 údajov	 o	
subdodávateľovi.	
	

10.3. V	prípade	zmeny	subdodávateľa	počas	trvania	Zmluvy,	musí	subdodávateľ,	ktorého	sa	návrh	na	
zmenu	týka,	spĺňať	podmienky	účasti	týkajúce	sa	osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO,	
neexistuje	u	neho	dôvod	na	vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	ZVO,	a	je	zapísaný	
v	registri	partnerov	verejného	sektora	podľa	§	11	ZVO.	Ak	bol	subdodávateľ	zapísaný	v	registri	
konečných	 užívateľov	 výhod	 vedenom	 Úradom	 pre	 verejné	 obstarávanie	 (do	 31.01.2017),	
považuje	sa	taktiež	za	osobu	zapísanú	v	registri	partnerov	verejného	sektora.	Subdodávateľ	je	
však	povinný	vykonať	overenie	identifikácie	konečného	užívateľa	výhod	a	podať	návrh	na	zápis	
na	 účely	 zosúladenia	 zapísaných	 údajov	 v	 súlade	 so	 ZRPVS.	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	
Objednávateľovi	najneskôr	3	(slovom:	tri)	pracovné	dni	pred	zmenou	subdodávateľa,	predložiť	
písomné	oznámenie	o	zmene	subdodávateľa,	ktoré	bude	obsahovať	minimálne:	podiel	zákazky,	
ktorý	 má	 uchádzač	 v	 úmysle	 zadať	 subdodávateľovi,	 konkrétnu	 časť	 diela,	 ktorú	 má	
subdodávateľ	 vykonať,	 identifikačné	 údaje	 navrhovaného	 subdodávateľa	 vrátane	 údajov	 o	
osobe	oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu,	dátum	
narodenia	 a	 preukázanie,	 že	 navrhovaný	 subdodávateľ	 spĺňa	 podmienky	 účasti	 týkajúce	 sa	
osobného	postavenia	podľa	§	32	ods.	1	ZVO.	
	
	

11. POŽIADAVKA	FORMY		
	
11.1. Všetky	právne	úkony	 smerujúce	k	 zmene	alebo	zrušeniu	Zmluvy	vyžadujú	pre	 svoju	platnosť	

písomnú	formu.		
	

11.2. Iné	právne	úkony	súvisiace	s	touto	Zmluvou	ako	tie,	ktoré	sú	uvedené	v	bode	11.1.	Zmluvy,	je	
možné	uskutočňovať	písomne,	e-mailom	alebo	faxom,	ak	v	tejto	Zmluve	nie	je	dohodnuté,	že	
sa	vyžaduje	konkrétna	forma.	

	
	
12. OZNÁMENIA	
	
12.1. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli	 a	 súhlasia,	 že	pre	účely	 komunikácie	 so	 Zhotoviteľom	v	 súvislosti	

s	 plnením	 záväzkov	 Zhotoviteľa	 podľa	 Zmluvy	 bol	 zo	 strany	 Objednávateľa	 určený	 tento	
oprávnený	zástupca:	
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12.1.1. PhDr.	Tomáš	Červeňák	–	projektový	manažér	

	
12.2. Zmluvné	strany	sa	dohodli	a	súhlasia,	že	pre	účely	komunikácie	s	Objednávateľom	v	súvislosti	

s	 plnením	 záväzkov	 Objednávateľa	 podľa	 Zmluvy	 bol	 zo	 strany	 Zhotoviteľa	 určený	 tento	
oprávnený	zástupca:	
	
12.2.1. [•]	

	 	
12.3. Zmluvné	strany	môžu	aj	jednostranne	počas	účinnosti	Zmluvy	meniť	osoby	podľa	bodov	12.1.	

a	12.2.	 tohto	 článku.	Na	 tento	účel	 sú	Zmluvné	 strany	povinné	bezodkladne	oznámiť	druhej	
zmluvnej	strane	zmenu	osoby	podľa	bodov	12.1.	a	12.2.	tohto	článku.	
	

12.4. Akékoľvek	 oznámenie,	 požiadavka	 alebo	 súhlas,	 ktorý	 sa	 bude	 vyžadovať	 alebo	 ktorý	 bude	
povolený	na	základe	Zmluvy,	ktorý	má	byť	podľa	Zmluvy	v	písomnej	forme,	bude	sa	pokladať	
za	 doručený	 alebo	 vykonaný,	 ak	 bol	 osobne	 doručený	 poverenému	 zástupcovi	 tej	 zmluvnej	
strany,	ktorej	je	určený,	alebo	ak	bol	poslaný	doporučeným	listom	danej	strane	na	známu	adresu	
a	tento	sa	dostal	do	sféry	jej	vplyvu.	
	 	

	
13. POVINNOSŤ	STRPIEŤ	VÝKON	KONTROLY	

	
13.1. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 strpieť	 výkon	 kontroly/auditu/overovania	 súvisiaceho	 s	 dodávanými	

službami	v	rámci	predmetu	plnania	tejto	Zmluvy	kedykoľvek	počas	platnosti	a	účinnosti	zmluvy	
o	poskytnutí	nenávratného	finančného	príspevku	uzatvorenej	medzi	Ministerstvom	dopravy	a	
výstavby	 Slovenskej	 republiky	 ako	 poskytovateľom	 nenávratného	 finančného	 príspevku	
a	Objednávateľom	ako	príjimateľom	nenávratného	finančného	príspevku,	ktorej	predmetom	je	
poskytnutie	nenávratného	finančného	príspevku	na	realizáciu	projektu	s	názvom:	„Vybudovanie	
terminálu	LNG	vo	verejnom	prístave	Bratislava	–	predprojektová	príprava“	(ďalej	len	„Projekt“),	
a	 to	 oprávnenými	 osobami,	 ktorými	 sú	 najmä	 Ministerstvo	 dopravy	 a	 výstavby	 Slovenskej	
republiky	a	ním	poverené	osoby,	Najvyšší	kontrolný	úrad	Slovenskej	republiky,	Úrad	vládneho	
auditu,	Certifikačný	orgán	a	nimi	poverené	osoby,	Orgán	auditu,	jeho	spolupracujúce	orgány	a	
nimi	 poverené	 osoby,	 splnomocnení	 zástupcovia	 Európskej	 komisie	 a	 Európskeho	 dvora	
audítorov,	 osoby	 prizvané	 orgánmi,	 ktoré	 sú	 uvedené	 ako	 oprávnené	 osoby	 v	 súlade	 s	
príslušnými	 všeobecne	 záväznými	 právnymi	 predpismi	 Slovenskej	 republiky,	 a	 poskytnúť	 im	
všetku	potrebnú	súčinnosť.	
	

	
14. ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA	
	
14.1. Zmluva	nadobúda	platnosť	dňom	jej	podpísania	Zmluvnými	stranami	a	účinnosť	v	nasledujúci	

deň	po	dni,	v	ktorom	bude	splnená	posledná	z	ďalej	uvedených	podmienok:	
14.1.1. zverejnením	 Zmluvy	 podľa	 §	 47a	 ods.	 1	 zákona	 č.	 40/1964	 Zb.	 Občiansky	 zákonník	

v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„Občiansky	zákonník“);		
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14.1.2. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
Technická	štúdia“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka;	

14.1.3. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
Bezpečnostná	dokumentácia“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka;		

14.1.4. zverejnením	 nadväzujúcej	 zmluvy	 o	 dielo,	 ktorej	 predmetom	 je	 dodanie	 „Štúdie	
realizovateľnosti:	 Vybudovanie	 terminálu	 LNG	 vo	 verejnom	prístave	Bratislava	 -	 časť:	
CBA“,	a	to	podľa	§	47a	ods.	1	Občianskeho	zákonníka.	

	
14.2. Zmluvné	strany	vyhlasujú,	že	podmienky	podľa	bodu	14.1.2.	až	14.1.4.	tohto	článku	môžu	byť	

splnené	aj	v	čase	pred	uzatvorením	tejto	Zmluvy	a	v	tomto	prípade	sa	nepovažujú	za	odkladacie	
podmienky	účinnosti	tejto	Zmluvy.	
	

14.3. Akékoľvek	 zmeny	 a	 dodatky	 k	 Zmluve,	 na	 ktorých	 sa	 zmluvné	 strany	 dohodli,	 musia	 byť	
uzatvorené	 v	 písomnej	 forme	 a	 musia	 byť	 očíslované.	 Zmluvné	 strany	 si	 uvedomujú,	 že	
uzatvorenie	dodatku	k	Zmluve	je	možné	len	v	súlade	so	ZVO.	
	

14.4. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	 že	zmluvný	vzťah	založený	Zmluvou	sa	v	nadväznosti	na	článok	3	
nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(ES)	č.	593/2008	zo	dňa	17.06.2008	o	rozhodnom	
práve	 pre	 zmluvné	 záväzky	 (Rím	 I)	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 riadi	 právnym	 poriadkom	
Slovenskej	republiky.	
	

14.5. Vzťahy	 Zmluvných	 strán	 bližšie	 neupravené	 Zmluvou	 sa	 riadia	 príslušnými	 ustanoveniami	
Obchodného	 zákonníka,	 ZVO	 a	 subsidiárne	 ustanoveniami	 Občianskeho	 zákonníka	 a	 iných	
aplikovateľných	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	Slovenskej	republiky.	
	

14.6. Pre	 potreby	 výkladu	 Zmluvy	 sa	 berie	 osobitne	 zreteľ	 aj	 na	 obsah	 súťažných	 podkladov,	 na	
základe	ktorých	sa	 realizovala	Súťaž,	 ich	vysvetlení	v	priebehu	Súťaže,	na	základe	ktorej	bola	
Zmluva	uzavretá,	na	obsah	ponuky	Zhotoviteľa	a	jej	prípadné	vysvetlenia.	
	

14.7. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli,	 že	na	akékoľvek	 spory	vzniknuté	 zo	Zmluvy,	 vrátane	 sporov	o	 jej	
platnosť,	zakladajú	v	nadväznosti	na	článok	25	nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	(EÚ)	
č.	1215/2012	zo	dňa	12.12.2012	o	právomoci	a	o	uznávaní	a	výkone	rozsudkov	v	občianskych	
a	obchodných	veciach	v	znení	neskorších	predpisov	právomoc	súdov	Slovenskej	republiky.	
	

14.8. V	prípade,	že	akékoľvek	ustanovenie	alebo	podmienka	Zmluvy	je	alebo	sa	stane	neplatnou	alebo	
nevynútiteľnou,	 potom	 táto	 neplatnosť	 alebo	 nevynútiteľnosť	 neovplyvňuje	 ostatné	
ustanovenia	Zmluvy.	
	

14.9. Súčasťou	Zmluvy	sú	jej	prílohy	č.	1	až	3,	a	to:	
14.9.1. Príloha	č.	1	-	Návrh	na	plnenie	kritérií;	
14.9.2. Príloha	č.	2	-	Zoznam	kľúčových	expertov;	
14.9.3. Príloha	č.	3	-	Zoznam	subdodávateľov	
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14.10. Zmluvné	strany	prehlasujú,	že	si	Zmluvu	pred	jej	podpisom	prečítali,	že	bola	uzavretá	slobodne,	
vážne	a	po	vzájomnom	prerokovaní,	je	výrazom	ich	vôle,	jej	obsahu	riadne	porozumeli	a	na	znak	
súhlasu	s	ňou	ju	potvrdili	svojimi	podpismi.	
	

14.11. Zmluva	je	vyhotovená	v	4	(slovom:	štyroch)	rovnopisoch	v	slovenskom	jazyku,	pričom	2	(slovom:	
dva)	prevzal	Objednávateľ	a	2	(slovom:	dva)	Zhotoviteľ.		

	
	
V	Bratislave,	dňa	..............	 V	......................................,	dňa	..............	
	
Objednávateľ:	 Zhotoviteľ:	
	
	
	
..............................................	 ..............................................	
Verejné	prístavy,	a.	s.	 [•]	
[•]	
	
	
	
	
..............................................	
Verejné	prístavy,	a.	s.	 	 	 					 	
[•] 
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ZADÁVANIE	NADLIMITNEJ	ZÁKAZKY	
(ZÁKAZKA	NA	POSKYTNUTIE	SLUŽIEB) 

 
 

REVERZNÁ VEREJNÁ	SÚŤAŽ	
 

E. KRITÉRIÁ	NA	HODNOTENIE	PONÚK	
A	SPÔSOB	ICH	UPLATNENIA	

 
 

PREDMET	ZÁKAZKY:	

Vypracovanie	štúdie	realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	
verejnom	prístave	Bratislava	
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Komisia	na	vyhodnotenie	ponúk	porovná	a	vyhodnotí	 iba	tie	ponuky,	ktoré	boli	uznané	ako	skutočne	
zodpovedajúce	požiadavkám	súťažných	podkladov	v	súlade	s	časťou	A	-	Pokyny	na	vypracovanie	ponuky.	
 
1. Jediným	kritériom	pre	hodnotenie	ponúk	pre	všetky	časti	predmetu	zákazky	je	najnižšia	cena:			
	

a	to	pevne	stanovená	cena	vyjadrená	v	EUR	bez	DPH	za	celú	ucelenú	časť	predmetu	zákazky,	ktorú	
uchádzač	uvedie	v	prílohe	č.	2	týchto	súťažných	podkladov.	

	
2. Spôsob	uplatnenia	kritérií:	
	

Jednotlivým	 ponukám	 nebude	 obstarávateľ	 (komisia	 na	 vyhodnotenie	 ponúk)	 prideľovať	 body.	
Jednotlivé	ponuky,	predložené	uchádzačmi	budú	podľa	kritéria	podľa	bodu	1	tejto	časti	súťažných	
podkladov	zoradené	od	ponuky	s	najnižšou	cenou	po	ponuku	s	najvyššou	cenou	za	predmetnú	časť	
predmetu	zákazky,	a	to	určenou	v	EUR.	

	
Víťazným	uchádzačom	sa	stane	uchádzač,	ktorý	predloží	ponuku	s	najnižšou	cenou	určenou	v	EUR.		

	
	
________________________	
	
Nevybratie	uchádzača	za	dodávateľa	tovaru	nevytvára	nárok	na	uplatnenie	náhrady	škody.		
Uchádzač	vyplní	prílohu	č.	1	–	Návrh	na	plnenie	kritérií	
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ZADÁVANIE	NADLIMITNEJ	ZÁKAZKY	
(ZÁKAZKA	NA	POSKYTNUTIE	SLUŽIEB) 

 
 

REVERZNÁ VEREJNÁ	SÚŤAŽ	
 

F. PODMIENKY	ÚČASTI	
 
 

PREDMET	ZÁKAZKY:	

Vypracovanie	štúdie	realizovateľnosti:	Vybudovanie	terminálu	LNG	vo	
verejnom	prístave	Bratislava	
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1.	Osobné	postavenie	pre	všetky	časti	predmetu	zákazky	
	
Informácie	a	formálne	náležitosti	nevyhnutné	na	vyhodnotenie	splnenia	podmienok:	

	

Uchádzač	musí	spĺňať	podmienky	účasti	uvedené	v	§	32	ods.	1	ZVO.	Ich	splnenie	preukáže	podľa	§	32	
ods.	2,	ods.	4,	ods.	5,	§	152	ods.	1	(zápis	do	zoznamu	hospodárskych	subjektov)	alebo	§	152	ods.	3	ZVO.	

Zápis	do	zoznamu	hospodárskych	subjektov	je	účinný	voči	každému	verejnému	obstarávateľovi	a/alebo	
obstarávateľovi	a	údaje	v	ňom	uvedené	nie	je	potrebné	v	postupoch	verejného	obstarávania	overovať.	
Obstarávateľ	 pri	 vyhodnocovaní	 splnenia	 podmienok	 účasti	 osobného	 postavenia	 overí	 zapísanie	
hospodárskeho	subjektu	v	zozname	hospodárskych	subjektov,	ak	uchádzač	nepredložil	doklady	podľa	§	
32	ods.	2,	4	a	5	alebo	iný	rovnocenný	zápis	alebo	potvrdenie	o	zápise	podľa	§	152	ods.	3	ZVO.	

Zápis	v	zozname	podnikateľov	vykonaný	podľa	zákona	č.	25/2006	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	a	o	zmene	
a	doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	 znení	 neskorších	predpisov	účinného	do	17.04.2016	 je	 zápisom	do	
zoznamu	hospodárskych	subjektov	v	rozsahu	zapísaných	skutočností.	

Hospodársky	 subjekt	 môže	 predbežne	 nahradiť	 doklady	 na	 preukázanie	 splnenia	 podmienok	 účasti	
určené	 obstarávateľom	 jednotným	 európskym	 dokumentom	 v	 zmysle	 §	 39	 ZVO.	 Súhrnný	 materiál	
obsahujúci	 zhrnutie	 základných	 informácií	 o	 Jednotnom	 európskom	 dokumente	 pre	 verejné	
obstarávanie	je	možné	nájsť	na	http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-
dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.	Podľa	§	55	ods.	1	ZVO,	doklady	preukazujúce	splnenie	
podmienok	účasti	predkladajú	po	vyhodnotení	ponúk	obstarávateľovi	uchádzači,	ktorí	sa	umiestnili	na	
prvom	až	treťom	mieste	v	poradí.	

	

UPOZORNENIE:	Ak	ponuku	predkladá	skupina	dodávateľov,	doklady	preukazujúce	splnenie	podmienok	
účasti	 vo	 verejnom	obstarávaní	 -	 osobné	postavenie,	 predloží	 každý	 člen	 skupiny	osobitne.	 Splnenie	
podmienky	 účasti	 podľa	 §	 32	 ods.	 1	 písm.	 e)	 ZVO	 preukazuje	 člen	 skupiny	 len	 vo	 vzťahu	 k	 tej	 časti	
predmetu	zákazky,	ktorú	má	zabezpečiť.	Obstarávateľ	požaduje	predloženie	dokladov	preukazujúcich	
splnenie	podmienok	účasti	-	osobné	postavenie	v	originálnom	vyhotovení	alebo	ako	úradne	osvedčené	
kópie	týchto	dokladov.	

	

	

2.	 Technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť	 pre	 Časť	 1	
predmetu	zákazky	
	

Informácie	a	formálne	náležitosti	nevyhnutné	na	vyhodnotenie	splnenia	podmienok:	

	

Uchádzač	musí	v	ponuke	predložiť	informácie	a	dokumenty,	ktorými	preukazuje	technickú	spôsobilosť	
alebo	odbornú	spôsobilosť	v	zmysle	§	34	ods.	1	ZVO,	pričom	tieto	v	zmysle	§	34	ods.	1	ZVO	pri	stanovení	
minimálnych	požiadaviek	(minimálnej	úrovne)	podľa	§	38	ods.	5	ZVO	preukáže	uchádzač	predložením	
týchto	dokladov:		

	
1. Podľa	§	34	ods.	1	písm.	a)	ZVO	uchádzač	predloží	zoznam	poskytnutých	služieb	za	predchádzajúce	tri	

roky	od	vyhlásenia	verejného	obstarávania	s	uvedením	cien,	lehôt	dodania	a	odberateľov;	dokladom	
je	referencia,	ak	doberateľom	bol	verejný	obstarávateľ	alebo	obstarávateľ	podľa	ZVO.	
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Minimálna	úroveň:	

Uchádzač	 musí	 zoznamom	 o	 poskytnutých	 služieb	 preukázať	 uskutočnenie	 minimálne	 dvoch	
zákatiek,	a	to:	

1.1. jednej	zákazky,	ktorej	predmetom	bolo	poskynutie	služieb	týkajúcich	sa	technického	návrhu	a	
identifikácie	najvhodnejšieho	technologického	riešenia	skvapalnenia,	uskladnenia	a	čerpania	
LNG,	resp.	CNG,	pričom	hodnota	takejto	zákazky	bola	minimálne	200	000,-	EUR	bez	DPH;	

1.2. jednej	zákazky,	ktorej	predmetom	bolo	poskytnutie	služieb	týkajúcich	sa	návrhu	projektovej	
dokumentácie	 pre	 uskladnenie	 a	 čerpanie	 LNG	 v	 prístave	 situovaného	 na	 vnútrozemskej	
vodnej	ceste;	

Zoznam	 poskytnutých	 služieb	 musí	 byť	 podpísaný	 štatutárnym	 orgánom	 uchádzača	 alebo	
splnomocnenou	osobou	oprávnenou	konať	v	mene	uchádzača	(v	takom	prípade	uchádzač	predloží	
splnomocnenie	tejto	osoby	na	zastupovanie).		

	

Zdôvodnenie	primeranosti	požadovaných	podmienok	účasti	podľa	§	38	ods.	5	ZVO:	Zoznam	úspešne	
realizovaných	 zákaziek	 má	 garantovať	 odborné	 a	 kvalitné	 plnenie	 zákazky,	 ako	 aj	 preukázanie	
skúsenosti	 uchádzača	 s	 plnením	 zmlúv	 rovnakého	 alebo	 podobného	 charakteru	 ako	 je	 predmet	
zákazky,	 a	 to	 i	 s	 ohľadom	 na	 hodnotu	 služieb	 poskytnutých	 na	 základe	 takýchto	 zmlúv.	
Účelom	 stanovenia	 podmienky	 účasti	 ,	 ako	 aj	minimálnej	 požadovanej	 úrovne	 štandardov,	 podľa	
tohto	bodu	je	najmä	preukázanie	skutočnosti,	že	uchádzač	má	skúsenosť	s	realizáciou	činností,	ktoré	
sú	zahrnuté	do	predmetu	zákazky,	a	ďalej,	či	je	spoľahlivý	a	technicky	spôsobilý	zrealizovať	predmet	
zákazky.	
	

2. Podľa	§	34	ods.	1	písm.	g)	ZVO	uchádzač	predloží	údaje	o	vzdelaní	a	odbornej	praxi	alebo	o	odbornej	
kvalifikácii	osôb	určených	na	plnenie	zmluvy.	

	

Minimálna	úroveň:	

2.1. Kľúčový	expert	č.	1	-	Hlavný	analytik	(minimálne	1	osoba).	Obstarávateľ	požaduje:	

a) odbornú	prax	súvisiacu	s	prípravou	štúdií	v	oblasti	dopravy;	

b) minimálne	2	skúsenosti	v	pozícii	analytika	(alebo	obdobnej	pozícii)	na	projektoch,	ktorých	
predmetom	 bol	 návrh	 a/alebo	 vyhodnotenie	 variantného	 technického	 riešenia	
budovania	 a/alebo	 modernizácie	 dopravnej	 infraštruktúry	 (napr.	 vypracovanie	 štúdií	
realizovateľnosti,	technických	štúdií,	technicko-ekonomických	štúdií).	

Splnenie	požadovaných	predpokladov	uchádzač	preukáže	predložením:	

i. profesijného	 životopisu	 kľúčového	 experta	 č.	 1,	 z	 ktorého	 vyplývajú	 požiadavky	 na	
skúsenosť	kľúčového	experta	č.	1.	

2.2. Kľúčový	expert	č.	2	-	Projektant	vodohospodárskych	stavieb	(minimálne	1	osoba).	Obstarávateľ	
požaduje:	

a) odbornú	prax	v	oblasti	projektovania	vodohospodárskych	stavieb;	

b) minimálne	1	skúsenosť	v	pozícii	projektanta	na	projekte	zameranom	na	stavbu	v	oblasti	
vodohospodárskych	 stavieb,	 ktorý	 súvisel	 so	 stavbou	 v	 prístave	 situovanom	 na	
vnútrozemskej	vodnej	ceste	s	minimálnou	prekládkou	500	000	ton	ročne.	
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Splnenie	požadovaných	predpokladov	uchádzač	preukáže	predložením:	

i. profesijného	 životopisu	 kľúčového	 experta	 č.	 2,	 z	 ktorého	 vyplývajú	 požiadavky	 na	
skúsenosť	kľúčového	experta	č.	2;	

ii. dokladu	o	odbornej	spôsobilosti	kľúčového	experta	č.	2	na	vybrané	činnosti	(Inžinierske	
stavby	-	podkategória:	Vodohospodárske	stavby)	podľa	zákona	č.	50/1976	Zb.	o	územnom	
plánovaní	a	stavebnom	poriadku	 (stavebný	zákon)	v	znení	neskorších	predpisov,	alebo	
ekvivalentným	dokladom	preukazujúcim	predmetné	skutočnosti,	vydávaný	v	inom	štáte.	

2.3. Kľúčový	 expert	 č.	 3	 -	 Projektant	 železničných	 stavieb	 (minimálne	 1	 osoba).	 Obstarávateľ	
požaduje:	

a) odbornú	prax	v	oblasti	projektovania	železníc	a	dráh;	

b) minimálne	1	skúsenosť	v	pozícii	projektanta	na	projekte	zameranom	na	stavbu	v	oblasti	
železničných	stavieb.	

Splnenie	požadovaných	predpokladov	uchádzač	preukáže	predložením:	

i. profesijného	 životopisu	 kľúčového	 experta	 č.	 3,	 z	 ktorého	 vyplývajú	 požiadavky	 na	
skúsenosť	kľúčového	experta	č.	3;	

ii. dokladu	o	odbornej	spôsobilosti	kľúčového	experta	č.	3	na	vybrané	činnosti	(Inžinierske	
stavby	 -	 podkategória:	 Dopravné	 stavby)	 podľa	 zákona	 č.	 50/1976	 Zb.	 o	 územnom	
plánovaní	a	stavebnom	poriadku	 (stavebný	zákon)	v	znení	neskorších	predpisov,	alebo	
ekvivalentným	dokladom	preukazujúcim	predmetné	skutočnosti,	vydávaný	v	inom	štáte.	

2.4. Kľúčový	 expert	 č.	 4	 -	 Projektant	 dopravnej	 a	 manipulačnej	 techniky	 (minimálne	 1	 osoba).	
Obstarávateľ	požaduje:	

a) odbornú	prax	v	oblasti	projektovania	dopravnej	a	manipulačnej	techniky;	

b) minimálne	2	skúsenosti	v	pozícii	projektanta	dopravnej	a	manipulačnej	techniky	(alebo	
obdobnej	 pozícii)	 na	 projektoch	 zameraných	 na	 plávajúce	 zariadenia	 slúžiace	 na	
prepravu,	prečerpávanie	a	skladovanie	skvapalnených	plynov.	

Splnenie	požadovaných	predpokladov	uchádzač	preukáže	predložením:	

i. profesijného	 životopisu	 kľúčového	 experta	 č.	 4,	 z	 ktorého	 vyplývajú	 požiadavky	 na	
skúsenosť	kľúčového	experta	č.	4.	

	

Predložený	 profesijný	 životopis	 každého	 kľúčového	 experta	 musí	 minimálne	 obsahovať:	 meno	 a	
priezvisko	kľúčového	experta,	najvyššie	dosiahnuté	vzdelanie,	pracovnú	 skúsenosť,	 vrátane	názvu	
objednávateľa/zamestnávateľa,	 pracovnej	 pozície	 a	 obdobia	 pôsobenia	 v	 danej	 funkcii	 (od	 -	 do,	
mesiac/rok).	 Súčasťou	 životopisu	 každého	 kľúčového	 experta	 bude	 zoznam	 realizovaných	
projektov/akcií,	 preukazujúci	 požadované	 praktické	 skúsenosti,	 ktorý	musí	 obsahovať:	 a)	meno	 a	
priezvisko	 odborného	 garanta;	 b)	 funkcia,	 názov	 zastávanej	 funkcie	 kľúčového	 experta	 pri	 plnení	
zmluvy/projektu,	 c)	 stručný	 opis	 predmetu/rozsahu	 činností	 v	 rámci	 zmluvy/projektu,	 ktoré	
zodpovedný	kľúčový	expert	vykonával;	d)	obdobie	dodávky	tovaru	(od	-	do,	mesiac/rok);	e)	kontaktná	
osoba	za	objednávateľa/zamestnávateľa,	u	ktorého	si	možno	overiť	tieto	údaje	(meno,	priezvisko,	
pozícia,	aktuálne	telefónne	číslo,	aktuálny	e-mail);	f)	dátum,	miesto,	podpis	kľúčového	experta.		

Hospodársky	subjekt	môže	predbežne	nahradiť	doklady	na	preukázanie	splnenia	podmienok	účasti	
určené	obstarávateľom	jednotným	európskym	dokumentom	v	zmysle	§	39	ZVO.	Súhrnný	materiál	
obsahujúci	 zhrnutie	 základných	 informácií	 o	 Jednotnom	 európskom	 dokumente	 pre	 verejné	
obstarávanie	 je	 možné	 nájsť	 na	 http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-
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europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.	 Podľa	 §	 55	 ods.	 1	 ZVO,	 doklady	
preukazujúce	 splnenie	 podmienok	 účasti	 predkladajú	 po	 vyhodnotení	 ponúk	 obstarávateľovi	
uchádzači,	ktorí	sa	umiestnili	na	prvom	až	treťom	mieste	v	poradí.	

	

Zdôvodnenie	primeranosti	požadovaných	podmienok	účasti	podľa	§	38	ods.	5	ZVO:	Uchádzač	musí	
preukázať,	že	má	dostatočnú	odbornú	personálnu	vybavenosť	pre	zabezpečenie	realizácie	predmetu	
zákazky,	a	to	najmä	expertov	pre	prípravu	štúdií	v	oblasti	dopravy,	projektovanie	vodohospodárskych	
stavie,	 železníc	 a	 dráh,	 projektovania	 dopravnej	 a	 manipulačnej	 techniky.	 Účasť	 vymedzených	
expertov	 je	 nevyhnutná	 pri	 realizácii	 predmetu	 zákazky,	 s	 ohľadom	 na	 technické	 podmienky	 vo	
verejnom	prístave	Bratislava	(najmä	vnútrozemský	charakter	prístavu,	jeho	infraštruktúra	a	úroveň	
prekládky)	 a	 požiadavky	 predmetu	 zákazky.	 Požadované	 skúsenosti	 hlavného	 analytika	 majú	
preukázať	 schopnosť	 uchádzača	 zabezpečiť	 kvalitné	 a	 odborné	 dodanie	 zákazky	 z	 pohľadu	
vyhodnotenia	 variantného	 technického	 riešenia	 dopravnej	 infraštruktúry.	 Požadované	 skúsenosti	
projektanta	vodohospodárskych	stavieb	majú	preukázať	schopnosť	uchádzača	zabezpečiť	kvalitné	a	
odborné	dodanie	zákazky	z	pohľadu	konštrukcie	 inžinierskych	stavieb	v	oblasti	vodohospodárskych	
stavieb.	 Požadované	 skúsenosti	 projektanta	 železničných	 stavieb	 majú	 preukázať	 schopnosť	
uchádzača	zabezpečiť	kvalitné	a	odborné	dodanie	zákazky	z	pohľadu	konštrukcie	inžinierskych	stavieb	
v	oblasti	železníc	a	dráh.	Požadované	skúsenosti	projektanta	dopravnej	a	manipulačnej	techniky	majú	
preukázať	 schopnosť	 uchádzača	 zabezpečiť	 kvalitné	 a	 odborné	 dodanie	 zákazky	 z	 pohľadu	
projektovania	v	oblasti	dopravnej	a	manipulačnej	techniky.		

	
UPOZORNENIE:	
Uchádzač	môže	splnenie	podmienok	účasti	preukázať	aj	v	súlade	s	§	34	ods.	3	ZVO.	Uchádzač	môže	na	
preukázanie	 technickej	 spôsobilosti	 alebo	 odbornej	 spôsobilosti	 využiť	 technické	 alebo	 odborné	
kapacity	inej	osoby,	bez	ohľadu	na	ich	právny	vzťah.	V	takomto	prípade	musí	uchádzač	obstarávateľovi	
preukázať,	že	pri	plnení	zmluvy	bude	skutočne	používať	kapacity	osoby,	ktorej	spôsobilosť	využíva	na	
preukázanie	technickej	spôsobilosti	alebo	odbornej	spôsobilosti.	Túto	skutočnosť	preukazuje	uchádzač	
písomnou	 zmluvou	 uzavretou	 s	 touto	 osobou,	 obsahujúcou	 záväzok	 tejto	 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	ZVO;	oprávnenie	poskytovať	službu	preukazuje	vo	vzťahu	k	tej	časti	predmetu	
zákazky,	na	ktorú	boli	 kapacity	uchádzačovi	poskytnuté.	Ak	 ide	o	požiadavku	súvisiacu	so	vzdelaním,	
odbornou	kvalifikáciou	alebo	relevantnými	odbornými	skúsenosťami	najmä	podľa	§	34	ods.	1	písm.	g)	
ZVO,	uchádzač	môže	využiť	kapacity	inej	osoby	len,	ak	táto	bude	reálne	vykonávať	služby,	na	ktoré	sa	
kapacity	vyžadujú.	Ak	ponuku	predkladá	skupina	dodávateľov,	preukazuje	splnenie	podmienok	účasti	
technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť,	 spoločne.	 Obstarávateľ	 požaduje	 predloženie	
dokladov	preukazujúcich	splnenie	podmienok	účasti	technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	v	
originálnom	vyhotovení	alebo	ako	úradne	osvedčené	kópie	týchto	dokladov.	

	

 

3.	 Technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť	 pre	 Časť	 2	
predmetu	zákazky	
 
Informácie	a	formálne	náležitosti	nevyhnutné	na	vyhodnotenie	splnenia	podmienok:	
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Uchádzač	musí	v	ponuke	predložiť	informácie	a	dokumenty,	ktorými	preukazuje	technickú	spôsobilosť	
alebo	odbornú	spôsobilosť	v	zmysle	§	34	ods.	1	ZVO,	pričom	tieto	v	zmysle	§	34	ods.	1	ZVO	pri	stanovení	
minimálnych	požiadaviek	(minimálnej	úrovne)	podľa	§	38	ods.	5	ZVO	preukáže	uchádzač	predložením	
týchto	dokladov:		

	
1. Podľa	§	34	ods.	1	písm.	a)	ZVO	uchádzač	predloží	zoznam	poskytnutých	služieb	za	predchádzajúce	tri	

roky	od	vyhlásenia	verejného	obstarávania	s	uvedením	cien,	lehôt	dodania	a	odberateľov;	dokladom	
je	referencia,	ak	doberateľom	bol	verejný	obstarávateľ	alebo	obstarávateľ	podľa	ZVO.	

	

Minimálna	úroveň:	

Uchádzač	musí	zoznamom	o	poskytnutých	služieb	preukázať	uskutočnenie	minimálne:	

1.1. jednej	 zákazky,	 ktorej	 predmetom	 bolo	 poskytnutie	 služieb	 týkajúcich	 sa	 spracovania	
bezpečnostnej	dokumentácie,	ktorej	cieľom	bolo	zabezpečiť	starostlivosť	o	bezpečnosť	práce	
a	 technických	 zariadení,	 protipožiarne	 zabezpečenie	 stavby,	 riešenie	protikoróznej	ochrany	
podzemných	a	nadzemných	konštrukcií	alebo	vedení	o	ochrany	blúdivým	prúdom,	stanovenie	
ochranných	pásiem	a	vypracovať	vnútornú	dokumentáciu	terminálu	LNG.	

Zoznam	 poskytnutých	 služieb	 musí	 byť	 podpísaný	 štatutárnym	 orgánom	 uchádzača	 alebo	
splnomocnenou	osobou	oprávnenou	konať	v	mene	uchádzača	(v	takom	prípade	uchádzač	predloží	
splnomocnenie	tejto	osoby	na	zastupovanie).		

	

Zdôvodnenie	primeranosti	požadovaných	podmienok	účasti	podľa	§	38	ods.	5	ZVO:	Zoznam	úspešne	
realizovaných	 zákaziek	 má	 garantovať	 odborné	 a	 kvalitné	 plnenie	 zákazky,	 ako	 aj	 preukázanie	
skúsenosti	 uchádzača	 s	 plnením	 zmlúv	 rovnakého	 alebo	 podobného	 charakteru	 ako	 je	 predmet	
zákazky	a	to,	s	ohľadom	na	požiadavky	predmetu	zákazky.	Účelom	stanovenia	podmienky	účasti,	ako	
aj	minimálnej	požadovanej	úrovne	štandardov,	podľa	tohto	bodu	je	najmä	preukázanie	skutočnosti,	
že	uchádzač	má	skúsenosť	s	realizáciou	činností,	ktoré	sú	zahrnuté	do	predmetu	zákazky,	a	ďalej,	či	
je	spoľahlivý	a	technicky	spôsobilý	zrealizovať	predmet	zákazky.	
	

2. Podľa	§	34	ods.	1	písm.	g)	ZVO	uchádzač	predloží	údaje	o	vzdelaní	a	odbornej	praxi	alebo	o	odbornej	
kvalifikácii	osôb	určených	na	plnenie	zmluvy.	

	

Minimálna	úroveň:	

2.1. Kľúčový	 expert	 č.	 5	 -	 Špecialista	 na	 požiarnu	 ochranu	 a	 bezpečnosť	 (minimálne	 1	 osoba).	
Obstarávateľ	požaduje:	

a) odbornú	prax	v	oblasti	požiadnej	ochrany	a	bezpečnosti;	

b) minimálne	 2	 skúsenosti	 v	 pozícii	 špecialistu	 na	 požiarnu	 ochranu	 a	 bezpečnosť	 (alebo	
obdobnej	 pozícii)	 na	 projektoch,	 ktorých	 predmetom	 bolo	 spracovanie	 analýz	
zameraných	na	prevenciu	závažných	priemyselných	havárií.	

Splnenie	požadovaných	predpokladov	uchádzač	preukáže	predložením:	

i. profesijného	 životopisu	 kľúčového	 experta	 č.	 5,	 z	 ktorého	 vyplývajú	 požiadavky	 na	
skúsenosť	kľúčového	experta	č.	5.	
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2.2. Kľúčový	 expert	 č.	 6	 -	 Špecialista	 na	 prepravu	 a	 skladovanie	 nebezpečného	 tovaru	 vodnou	
a	cestnou	dopravou	(minimálne	1	osoba).	Obstarávateľ	požaduje:	

a) odbornú	prax	v	oblasti	prepravy	a	skladovania	nebezpečného	tovaru	vodnou	a	zároveň	
aj	cestnou	dopravou;	

b) minimálne	 2	 skúsenosti	 v	 pozícii	 špecialistu	 na	 prepravu	 a	 skladovanie	 nebezpečného	
tovaru	 vodnou	 a	 cestnou	 dopravou	 (alebo	 obdobnej	 pozícii)	 na	 projektoch,	 ktorých	
predmetom	 bolo	 spracovanie	 analýz	 zameraných	 na	 prepravu	 nebezpečnch	 látok	 po	
vnútrozemských	vodných	cestách.	

Splnenie	požadovaných	predpokladov	uchádzač	preukáže	predložením:	

i. profesijného	 životopisu	 kľúčového	 experta	 č.	 6,	 z	 ktorého	 vyplývajú	 požiadavky	 na	
skúsenosť	kľúčového	experta	č.	6.	

	

Predložený	 profesijný	 životopis	 každého	 kľúčového	 experta	 musí	 minimálne	 obsahovať:	 meno	 a	
priezvisko	kľúčového	experta,	najvyššie	dosiahnuté	vzdelanie,	pracovnú	 skúsenosť,	 vrátane	názvu	
objednávateľa/zamestnávateľa,	 pracovnej	 pozície	 a	 obdobia	 pôsobenia	 v	 danej	 funkcii	 (od	 -	 do,	
mesiac/rok).	 Súčasťou	 životopisu	 každého	 kľúčového	 experta	 bude	 zoznam	 realizovaných	
projektov/akcií,	 preukazujúci	 požadované	 praktické	 skúsenosti,	 ktorý	musí	 obsahovať:	 a)	meno	 a	
priezvisko	 kľúčového	 experta;	 b)	 funkcia,	 názov	 zastávanej	 funkcie	 kľúčového	 experta	 pri	 plnení	
zmluvy/projektu,	 c)	 stručný	 opis	 predmetu/rozsahu	 činností	 v	 rámci	 zmluvy/projektu,	 ktoré	
zodpovedný	kľúčový	expert	vykonával;	d)	obdobie	dodávky	tovaru	(od	-	do,	mesiac/rok);	e)	kontaktná	
osoba	za	objednávateľa/zamestnávateľa,	u	ktorého	si	možno	overiť	tieto	údaje	(meno,	priezvisko,	
pozícia,	aktuálne	telefónne	číslo,	aktuálny	e-mail);	f)	dátum,	miesto,	podpis	kľúčového	experta.		

Hospodársky	subjekt	môže	predbežne	nahradiť	doklady	na	preukázanie	splnenia	podmienok	účasti	
určené	obstarávateľom	jednotným	európskym	dokumentom	v	zmysle	§	39	ZVO.	Súhrnný	materiál	
obsahujúci	 zhrnutie	 základných	 informácií	 o	 Jednotnom	 európskom	 dokumente	 pre	 verejné	
obstarávanie	 je	 možné	 nájsť	 na	 http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-
europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.	 Podľa	 §	 55	 ods.	 1	 ZVO,	 doklady	
preukazujúce	 splnenie	 podmienok	 účasti	 predkladajú	 po	 vyhodnotení	 ponúk	 obstarávateľovi	
uchádzači,	ktorí	sa	umiestnili	na	prvom	až	treťom	mieste	v	poradí.	

	

Zdôvodnenie	primeranosti	požadovaných	podmienok	účasti	podľa	§	38	ods.	5	ZVO:	Uchádzač	musí	
preukázať,	že	má	dostatočnú	odbornú	personálnu	vybavenosť	pre	zabezpečenie	realizácie	predmetu	
zákazky,	a	to	najmä	expertov	požiarnej	ochrany	a	bezpečnosti,	prepravy	a	skladovania	nebezpečného	
tovaru	 vodnou	 a	 cestnou	 dopravou.	 Účasť	 vymedzených	 expertov	 je	 nevyhnutná	 pri	 realizácii	
predmetu	zákazky,	s	ohľadom	na	technické	podmienky	vo	verejnom	prístave	Bratislava	(najmä	jeho	
infraštruktúra)	 a	 požiadavky	 predmetu	 zákazky.	 Požadované	 skúsenosti	 špecialistu	 na	 požiarnu	
ochranu	a	bezpečnosť	majú	preukázať	schopnosť	uchádzača	zabezpečiť	kvalitné	a	odborné	dodanie	
zákazky	z	pohľadu	zabezpečenia	požiarnej	ochrany	a	bezpečnosti.	Požadované	skúsenosti	špecialistu	
na	 prepravu	 a	 skladovanie	 nebezpečného	 tovaru	 vodnou	 a	 cestnou	 dopravou	 majú	 preukázať	
schopnosť	 uchádzača	 zabezpečiť	 kvalitné	 a	 odborné	 dodanie	 zákazky	 z	 pohľadu	 prepravy	 a	
skladovania	nebezpečného	tovaru	vodnou	a	cestnou	dopravou.	

	
UPOZORNENIE:	
Uchádzač	môže	splnenie	podmienok	účasti	preukázať	aj	v	súlade	s	§	34	ods.	3	ZVO.	Uchádzač	môže	na	
preukázanie	 technickej	 spôsobilosti	 alebo	 odbornej	 spôsobilosti	 využiť	 technické	 alebo	 odborné	
kapacity	inej	osoby,	bez	ohľadu	na	ich	právny	vzťah.	V	takomto	prípade	musí	uchádzač	obstarávateľovi	
preukázať,	že	pri	plnení	zmluvy	bude	skutočne	používať	kapacity	osoby,	ktorej	spôsobilosť	využíva	na	
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preukázanie	technickej	spôsobilosti	alebo	odbornej	spôsobilosti.	Túto	skutočnosť	preukazuje	uchádzač	
písomnou	 zmluvou	 uzavretou	 s	 touto	 osobou,	 obsahujúcou	 záväzok	 tejto	 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	ZVO;	oprávnenie	poskytovať	službu	preukazuje	vo	vzťahu	k	tej	časti	predmetu	
zákazky,	na	ktorú	boli	 kapacity	uchádzačovi	poskytnuté.	Ak	 ide	o	požiadavku	súvisiacu	so	vzdelaním,	
odbornou	kvalifikáciou	alebo	relevantnými	odbornými	skúsenosťami	najmä	podľa	§	34	ods.	1	písm.	g)	
ZVO,	uchádzač	môže	využiť	kapacity	inej	osoby	len,	ak	táto	bude	reálne	vykonávať	služby,	na	ktoré	sa	
kapacity	vyžadujú.	Ak	ponuku	predkladá	skupina	dodávateľov,	preukazuje	splnenie	podmienok	účasti	
technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť,	 spoločne.	 Obstarávateľ	 požaduje	 predloženie	
dokladov	preukazujúcich	splnenie	podmienok	účasti	technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	v	
originálnom	vyhotovení	alebo	ako	úradne	osvedčené	kópie	týchto	dokladov. 
	

	

4.	 Technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť	 pre	 Časť	 3	
predmetu	zákazky	
 
Informácie	a	formálne	náležitosti	nevyhnutné	na	vyhodnotenie	splnenia	podmienok:	

	

Uchádzač	musí	v	ponuke	predložiť	informácie	a	dokumenty,	ktorými	preukazuje	technickú	spôsobilosť	
alebo	odbornú	spôsobilosť	v	zmysle	§	34	ods.	1	ZVO,	pričom	tieto	v	zmysle	§	34	ods.	1	ZVO	pri	stanovení	
minimálnych	požiadaviek	(minimálnej	úrovne)	podľa	§	38	ods.	5	ZVO	preukáže	uchádzač	predložením	
týchto	dokladov:		

	
1. Podľa	§	34	ods.	1	písm.	a)	ZVO	uchádzač	predloží	zoznam	poskytnutých	služieb	za	predchádzajúce	tri	

roky	od	vyhlásenia	verejného	obstarávania	s	uvedením	cien,	lehôt	dodania	a	odberateľov;	dokladom	
je	referencia,	ak	doberateľom	bol	verejný	obstarávateľ	alebo	obstarávateľ	podľa	ZVO.	

	

Minimálna	úroveň:	

Uchádzač	musí	zoznamom	o	poskytnutých	služieb	preukázať	uskutočnenie	minimálne:	

1.1. jednej	 zákazky,	 ktorej	 predmetom	 bolo	 poskytnutie	 služieb	 týkajúcich	 sa	 spracovania	 CBA	
analýzy	 pre	 stavbu	 a	 prevádzku	 zariadenia	 na	 skladovanie	 a	 distribúciu	 kvapalných	 palív	
v	prístave	situovanom	na	vnútrozemskej	vodnej	ceste	s	minimálnou	prekládkou	500	000	ton	
ročne.	

Zoznam	 poskytnutých	 služieb	 musí	 byť	 podpísaný	 štatutárnym	 orgánom	 uchádzača	 alebo	
splnomocnenou	osobou	oprávnenou	konať	v	mene	uchádzača	(v	takom	prípade	uchádzač	predloží	
splnomocnenie	tejto	osoby	na	zastupovanie).		

	

Zdôvodnenie	primeranosti	požadovaných	podmienok	účasti	podľa	§	38	ods.	5	ZVO:	Zoznam	úspešne	
realizovaných	 zákaziek	 má	 garantovať	 odborné	 a	 kvalitné	 plnenie	 zákazky,	 ako	 aj	 preukázanie	
skúsenosti	 uchádzača	 s	 plnením	 zmlúv	 rovnakého	 alebo	 podobného	 charakteru	 ako	 je	 predmet	
zákazky	 a	 to,	 s	 ohľadom	 na	 technické	 podmienky	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava	 (najmä	
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vnútrozemský	 charakter	 prístavu	 a	 úroveň	 prekládky)	 a	 požiadavky	 predmetu	 zákazky.	
Účelom	 stanovenia	 podmienky	 účasti	 ,	 ako	 aj	minimálnej	 požadovanej	 úrovne	 štandardov,	 podľa	
tohto	bodu	je	najmä	preukázanie	skutočnosti,	že	uchádzač	má	skúsenosť	s	realizáciou	činností,	ktoré	
sú	zahrnuté	do	predmetu	zákazky,	a	ďalej,	či	je	spoľahlivý	a	technicky	spôsobilý	zrealizovať	predmet	
zákazky.	
	

2. Podľa	§	34	ods.	1	písm.	g)	ZVO	uchádzač	predloží	údaje	o	vzdelaní	a	odbornej	praxi	alebo	o	odbornej	
kvalifikácii	osôb	určených	na	plnenie	zmluvy.	

	

Minimálna	úroveň:	

2.1. Kľúčový	expert	č.	7	-	Analytik	pre	CBA	(minimálne	1	osoba).	Obstarávateľ	požaduje:	

a) odbornú	prax	súvisiacu	s	prípravou	CBA	analýz;	

b) minimálne	2	skúsenosti	v	pozícii	analytika	(alebo	obdobnej	pozícii)	na	projektoch,	ktorých	
predmetom	bolo	spracovanie	CBA	analýz	v	oblasti	dopravnej	infraštruktúry.	

Splnenie	požadovaných	predpokladov	uchádzač	preukáže	predložením:	

i. profesijného	 životopisu	 kľúčového	 experta	 č.	 7,	 z	 ktorého	 vyplývajú	 požiadavky	 na	
skúsenosť	kľúčového	experta	č.	7.	

	

Predložený	 profesijný	 životopis	 každého	 kľúčového	 experta	 musí	 minimálne	 obsahovať:	 meno	 a	
priezvisko	kľúčového	experta,	najvyššie	dosiahnuté	vzdelanie,	pracovnú	 skúsenosť,	 vrátane	názvu	
objednávateľa/zamestnávateľa,	 pracovnej	 pozície	 a	 obdobia	 pôsobenia	 v	 danej	 funkcii	 (od	 -	 do,	
mesiac/rok).	 Súčasťou	 životopisu	 každého	 kľúčového	 experta	 bude	 zoznam	 realizovaných	
projektov/akcií,	 preukazujúci	 požadované	 praktické	 skúsenosti,	 ktorý	musí	 obsahovať:	 a)	meno	 a	
priezvisko	 kľúčového	 experta;	 b)	 funkcia,	 názov	 zastávanej	 funkcie	 kľúčového	 experta	 pri	 plnení	
zmluvy/projektu,	 c)	 stručný	 opis	 predmetu/rozsahu	 činností	 v	 rámci	 zmluvy/projektu,	 ktoré	
zodpovedný	kľúčový	expert	vykonával;	d)	obdobie	dodávky	tovaru	(od	-	do,	mesiac/rok);	e)	kontaktná	
osoba	za	objednávateľa/zamestnávateľa,	u	ktorého	si	možno	overiť	tieto	údaje	(meno,	priezvisko,	
pozícia,	aktuálne	telefónne	číslo,	aktuálny	e-mail);	f)	dátum,	miesto,	podpis	kľúčového	experta.		

Hospodársky	subjekt	môže	predbežne	nahradiť	doklady	na	preukázanie	splnenia	podmienok	účasti	
určené	obstarávateľom	jednotným	európskym	dokumentom	v	zmysle	§	39	ZVO.	Súhrnný	materiál	
obsahujúci	 zhrnutie	 základných	 informácií	 o	 Jednotnom	 európskom	 dokumente	 pre	 verejné	
obstarávanie	 je	 možné	 nájsť	 na	 http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-
europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.	 Podľa	 §	 55	 ods.	 1	 ZVO,	 doklady	
preukazujúce	 splnenie	 podmienok	 účasti	 predkladajú	 po	 vyhodnotení	 ponúk	 obstarávateľovi	
uchádzači,	ktorí	sa	umiestnili	na	prvom	až	treťom	mieste	v	poradí.	

	

Zdôvodnenie	primeranosti	požadovaných	podmienok	účasti	podľa	§	38	ods.	5	ZVO:	Uchádzač	musí	
preukázať,	že	má	dostatočnú	odbornú	personálnu	vybavenosť	pre	zabezpečenie	realizácie	predmetu	
zákazky,	 s	 ohľadom	na	 charakter	 infraštruktúry,	 na	 ktorej	 sa	 plánuje	 vybudovanie	 LNG	 terminálu	
a	požiadavky	predmetu	zákazky,	a	to	najmä	experta	pre	prípravu	CBA	analýzy.	Požadované	skúsenosti	
analytika	 pre	 CBA	 majú	 preukázať	 schopnosť	 uchádzača	 zabezpečiť	 kvalitné	 a	 odborné	 dodanie	
zákazky	 z	pohľadu	 spracovania	CBA	analýz	príjmov	a	 výdavkov	 v	 rámci	projektov	 vykonávaných	v	
súvislosti	s	dopravnou	infraštruktúrou.	

	
UPOZORNENIE:	
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Uchádzač	môže	splnenie	podmienok	účasti	preukázať	aj	v	súlade	s	§	34	ods.	3	ZVO.	Uchádzač	môže	na	
preukázanie	 technickej	 spôsobilosti	 alebo	 odbornej	 spôsobilosti	 využiť	 technické	 alebo	 odborné	
kapacity	inej	osoby,	bez	ohľadu	na	ich	právny	vzťah.	V	takomto	prípade	musí	uchádzač	obstarávateľovi	
preukázať,	že	pri	plnení	zmluvy	bude	skutočne	používať	kapacity	osoby,	ktorej	spôsobilosť	využíva	na	
preukázanie	technickej	spôsobilosti	alebo	odbornej	spôsobilosti.	Túto	skutočnosť	preukazuje	uchádzač	
písomnou	 zmluvou	 uzavretou	 s	 touto	 osobou,	 obsahujúcou	 záväzok	 tejto	 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	ZVO;	oprávnenie	poskytovať	službu	preukazuje	vo	vzťahu	k	tej	časti	predmetu	
zákazky,	na	ktorú	boli	 kapacity	uchádzačovi	poskytnuté.	Ak	 ide	o	požiadavku	súvisiacu	so	vzdelaním,	
odbornou	kvalifikáciou	alebo	relevantnými	odbornými	skúsenosťami	najmä	podľa	§	34	ods.	1	písm.	g)	
ZVO,	uchádzač	môže	využiť	kapacity	inej	osoby	len,	ak	táto	bude	reálne	vykonávať	služby,	na	ktoré	sa	
kapacity	vyžadujú.	Ak	ponuku	predkladá	skupina	dodávateľov,	preukazuje	splnenie	podmienok	účasti	
technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť,	 spoločne.	 Obstarávateľ	 požaduje	 predloženie	
dokladov	preukazujúcich	splnenie	podmienok	účasti	technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	v	
originálnom	vyhotovení	alebo	ako	úradne	osvedčené	kópie	týchto	dokladov. 
	

	

5.	 Technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť	 pre	 Časť	 4	
predmetu	zákazky	
 
Informácie	a	formálne	náležitosti	nevyhnutné	na	vyhodnotenie	splnenia	podmienok:	

	

Uchádzač	musí	v	ponuke	predložiť	informácie	a	dokumenty,	ktorými	preukazuje	technickú	spôsobilosť	
alebo	odbornú	spôsobilosť	v	zmysle	§	34	ods.	1	ZVO,	pričom	tieto	v	zmysle	§	34	ods.	1	ZVO	pri	stanovení	
minimálnych	požiadaviek	(minimálnej	úrovne)	podľa	§	38	ods.	5	ZVO	preukáže	uchádzač	predložením	
týchto	dokladov:		

	
1. Podľa	§	34	ods.	1	písm.	a)	ZVO	uchádzač	predloží	zoznam	poskytnutých	služieb	za	predchádzajúce	tri	

roky	od	vyhlásenia	verejného	obstarávania	s	uvedením	cien,	lehôt	dodania	a	odberateľov;	dokladom	
je	referencia,	ak	doberateľom	bol	verejný	obstarávateľ	alebo	obstarávateľ	podľa	ZVO.	

	

Minimálna	úroveň:	

Uchádzač	musí	zoznamom	o	poskytnutých	služieb	preukázať	uskutočnenie	minimálne:	

1.1. jednej	zákazky,	ktorej	predmetom	bolo	poskytnutie	služieb	týkajúcich	sa	spracovania	zámeru	
EIA	 pre	 uskladnenie	 a	 čerpanie	 LNG,	 resp.	 CNG	 v	 prístave	 situovaného	 na	 vnútrozemskej	
vodnej	ceste	s	minimálnou	prekládkou	500	000	ton	ročne;	

Zoznam	 poskytnutých	 služieb	 musí	 byť	 podpísaný	 štatutárnym	 orgánom	 uchádzača	 alebo	
splnomocnenou	osobou	oprávnenou	konať	v	mene	uchádzača	(v	takom	prípade	uchádzač	predloží	
splnomocnenie	tejto	osoby	na	zastupovanie).		

	

Zdôvodnenie	primeranosti	požadovaných	podmienok	účasti	podľa	§	38	ods.	5	ZVO:	Zoznam	úspešne	
realizovaných	 zákaziek	 má	 garantovať	 odborné	 a	 kvalitné	 plnenie	 zákazky,	 ako	 aj	 preukázanie	
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skúsenosti	 uchádzača	 s	 plnením	 zmlúv	 rovnakého	 alebo	 podobného	 charakteru	 ako	 je	 predmet	
zákazky	 a	 to,	 s	 ohľadom	 na	 technické	 podmienky	 vo	 verejnom	 prístave	 Bratislava	 (najmä	
vnútrozemský	 charakter	 prístavu	 a	 úroveň	 prekládky)	 a	 požiadavky	 predmetu	 zákazky.	
Účelom	 stanovenia	 podmienky	 účasti	 ,	 ako	 aj	minimálnej	 požadovanej	 úrovne	 štandardov,	 podľa	
tohto	bodu	je	najmä	preukázanie	skutočnosti,	že	uchádzač	má	skúsenosť	s	realizáciou	činností,	ktoré	
sú	zahrnuté	do	predmetu	zákazky,	a	ďalej,	či	je	spoľahlivý	a	technicky	spôsobilý	zrealizovať	predmet	
zákazky.	
	

2. Podľa	§	34	ods.	1	písm.	g)	ZVO	uchádzač	predloží	údaje	o	vzdelaní	a	odbornej	praxi	alebo	o	odbornej	
kvalifikácii	osôb	určených	na	plnenie	zmluvy.	

	

Minimálna	úroveň:	

2.1. Kľúčový	 expert	 č.	 8	 -	 Analytik	 pre	 posudzovanie	 vplyvov	 projektu	 na	 životné	 prostredie	
(minimálne	1	osoba).	Obstarávateľ	požaduje:	

a) odbornú	 prax	 súvisiacu	 s	 prípravou	 analýz	 z	 pohľadu	 posudzovania	 vplyvov	
projektu/projektov	na	životné	prostredie;	

b) minimálne	2	skúsenosti	v	pozícii	analytika	(alebo	obdobnej	pozícii)	na	projektoch,	ktorých	
predmetom	bolo	zabezpečenie	celého	procesu	posudzovania	vplyvov	projektu	na	životné	
prostredie	v	súlade	s	požiadavkami	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	na	národnej	
a	nadnárodnej	úrovni	EIA.	

Splnenie	požadovaných	predpokladov	uchádzač	preukáže	predložením:	

i. profesijného	 životopisu	 kľúčového	 experta	 č.	 8,	 z	 ktorého	 vyplývajú	 požiadavky	 na	
skúsenosť	kľúčového	experta	č.	8.	

	

Predložený	 profesijný	 životopis	 každého	 kľúčového	 experta	 musí	 minimálne	 obsahovať:	 meno	 a	
priezvisko	kľúčového	experta,	najvyššie	dosiahnuté	vzdelanie,	pracovnú	 skúsenosť,	 vrátane	názvu	
objednávateľa/zamestnávateľa,	 pracovnej	 pozície	 a	 obdobia	 pôsobenia	 v	 danej	 funkcii	 (od	 -	 do,	
mesiac/rok).	 Súčasťou	 životopisu	 každého	 kľúčového	 experta	 bude	 zoznam	 realizovaných	
projektov/akcií,	 preukazujúci	 požadované	 praktické	 skúsenosti,	 ktorý	musí	 obsahovať:	 a)	meno	 a	
priezvisko	 kľúčového	 experta;	 b)	 funkcia,	 názov	 zastávanej	 funkcie	 kľúčového	 experta	 pri	 plnení	
zmluvy/projektu,	 c)	 stručný	 opis	 predmetu/rozsahu	 činností	 v	 rámci	 zmluvy/projektu,	 ktoré	
zodpovedný	kľúčový	expert	vykonával;	d)	obdobie	dodávky	tovaru	(od	-	do,	mesiac/rok);	e)	kontaktná	
osoba	za	objednávateľa/zamestnávateľa,	u	ktorého	si	možno	overiť	tieto	údaje	(meno,	priezvisko,	
pozícia,	aktuálne	telefónne	číslo,	aktuálny	e-mail);	f)	dátum,	miesto,	podpis	kľúčového	experta.		

Hospodársky	subjekt	môže	predbežne	nahradiť	doklady	na	preukázanie	splnenia	podmienok	účasti	
určené	obstarávateľom	jednotným	európskym	dokumentom	v	zmysle	§	39	ZVO.	Súhrnný	materiál	
obsahujúci	 zhrnutie	 základných	 informácií	 o	 Jednotnom	 európskom	 dokumente	 pre	 verejné	
obstarávanie	 je	 možné	 nájsť	 na	 http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-
europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.	 Podľa	 §	 55	 ods.	 1	 ZVO,	 doklady	
preukazujúce	 splnenie	 podmienok	 účasti	 predkladajú	 po	 vyhodnotení	 ponúk	 obstarávateľovi	
uchádzači,	ktorí	sa	umiestnili	na	prvom	až	treťom	mieste	v	poradí.	

	

Zdôvodnenie	primeranosti	požadovaných	podmienok	účasti	podľa	§	38	ods.	5	ZVO:	Uchádzač	musí	
preukázať,	že	má	dostatočnú	odbornú	personálnu	vybavenosť	pre	zabezpečenie	realizácie	predmetu	
zákazky,	a	to	najmä	experta	pre	posudzovanie	vplyvov	na	životné	prostredie.	Požadované	skúsenosti	
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analytika	 pre	 posudzovanie	 vplyvov	 projektu	 na	 životné	 prostredie	 majú	 preukázať	 schopnosť	
uchádzača	 zabezpečiť	 kvalitné	 a	 odborné	 dodanie	 zákazky	 z	 pohľadu	 analýzy	 pripravovanej	
infraštruktúry	a	jej	súladu	s	požiadavkami	environmentálnej	legislatívy.	

	
UPOZORNENIE:	
Uchádzač	môže	splnenie	podmienok	účasti	preukázať	aj	v	súlade	s	§	34	ods.	3	ZVO.	Uchádzač	môže	na	
preukázanie	 technickej	 spôsobilosti	 alebo	 odbornej	 spôsobilosti	 využiť	 technické	 alebo	 odborné	
kapacity	inej	osoby,	bez	ohľadu	na	ich	právny	vzťah.	V	takomto	prípade	musí	uchádzač	obstarávateľovi	
preukázať,	že	pri	plnení	zmluvy	bude	skutočne	používať	kapacity	osoby,	ktorej	spôsobilosť	využíva	na	
preukázanie	technickej	spôsobilosti	alebo	odbornej	spôsobilosti.	Túto	skutočnosť	preukazuje	uchádzač	
písomnou	 zmluvou	 uzavretou	 s	 touto	 osobou,	 obsahujúcou	 záväzok	 tejto	 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	ZVO;	oprávnenie	poskytovať	službu	preukazuje	vo	vzťahu	k	tej	časti	predmetu	
zákazky,	na	ktorú	boli	 kapacity	uchádzačovi	poskytnuté.	Ak	 ide	o	požiadavku	súvisiacu	so	vzdelaním,	
odbornou	kvalifikáciou	alebo	relevantnými	odbornými	skúsenosťami	najmä	podľa	§	34	ods.	1	písm.	g)	
ZVO,	uchádzač	môže	využiť	kapacity	inej	osoby	len,	ak	táto	bude	reálne	vykonávať	služby,	na	ktoré	sa	
kapacity	vyžadujú.	Ak	ponuku	predkladá	skupina	dodávateľov,	preukazuje	splnenie	podmienok	účasti	
technická	 spôsobilosť	 alebo	 odborná	 spôsobilosť,	 spoločne.	 Obstarávateľ	 požaduje	 predloženie	
dokladov	preukazujúcich	splnenie	podmienok	účasti	technická	spôsobilosť	alebo	odborná	spôsobilosť	v	
originálnom	vyhotovení	alebo	ako	úradne	osvedčené	kópie	týchto	dokladov. 

 
 
6.	α	-	globálny	údaj	pre	všetky	podmienky	účasti	
 
Ak	 uchádzač	 preukazuje	 splnenie	 podmienok	 účasti	 prostredníctvom	 Jednotného	 európskeho	
dokumentu	v	časti	IV	Jednotného	európskeho	dokumentu	môže	vyplniť	len	oddiel	α:	GLOBÁLNY	ÚDAJ	
PRE	VŠETKY	PODMIENKY	ÚČASTI	bez	toho,	aby	musel	vyplniť	iné	oddiely	častí	IV	Jednotného	európskeho	
dokumentu.	
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Príloha	č.	1	–	Návrh	na	plnenie	kritérií		
	
Názov	alebo	obchodné	meno	uchádzača:	
	
.......................................................................................................................................................	
	
Adresa	alebo	sídlo	uchádzača:	
	
.......................................................................................................................................................	
	
Návrh	 na	 plnenie	 kritérií	 pre	 Časť	 1	 predmetu	 zákazky/Časť	 2	 predmetu	 zákazky/Časť	 3	 predmetu	
zákazky/Časť	4	predmetu	zákazky*:	
	
	
	

Kritéria		
navrhovaná	
hodnota		

Cena	v	EUR	bez	DPH	 	

DPH	v	EUR	 	

Cena	v	EUR	s	DPH	 	

	

Uchádzač	je/nie	je*	platiteľom	DPH.	

	

	
Vypracoval:	..........................................	 	 	 	 	
	 	
V	......................................	dňa	..........................................................	
	
	
	
	
	
	 	 ...................................	
	 Podpis	uchádzača	
	
 
 
 
 
 
 
 
_____________________	
	
*	Nehodiace	prečiarknuť	(vybraná	môže	byť	len	jedna	časť).	
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Príloha	č.	2	–	Vyhlásenie	uchádzača	o	podmienkach	súťaže	
	
Názov	alebo	obchodné	meno	uchádzača:	
	
.......................................................................................................................................................	
	
Adresa	alebo	sídlo	uchádzača:	
	
.......................................................................................................................................................	
	
(ďalej	len	„uchádzač“)	
	

Vyhlásenie	uchádzača	
	
Ja	dolu	podpísaný	uchádzač,	týmto	čestne	vyhlasujem,	že:	

- súhlasím	bez	výhrady	a	obmedzenia	 s	podmienkami	určenými	obstarávateľom	a	akceptujem	
v	plnom	rozsahu	obchodné	a	zmluvné	podmienky	uvedené	v	súťažných	podkladoch	v	časti	D	-	
Obchodné	podmienky,	ktoré	sú	záväzným	právnym	dokumentom	pre	poskytnutie	zákazky,		

- všetky	mnou	v	ponuke	uvedené	údaje	sú	pravdivé	a	úplné.	
	

	

	
Vypracoval:	..........................................	 	 	 	 	
	 	
	
	
V	......................................	dňa	..........................................................	
	
	
	
	
	
	 	 ...................................	
	 Podpis	uchádzača	
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Príloha	č.	3	–	Vyhlásenie	uchádzača	o	subdodávkach	
	
Názov	alebo	obchodné	meno	uchádzača:	
	
.......................................................................................................................................................	
	
Adresa	alebo	sídlo	uchádzača:	
	
.......................................................................................................................................................	
	
(ďalej	len	„uchádzač“)	
	
Ja	dolupodpísaný	uchádzač	týmto	čestne	vyhlasujem,	že	na	realizácii	predmetu	zákazky:	
	

	 sa	nebudú	podieľať	subdodávatelia	a	celý	predmet	uskutočníme	vlastnými	kapacitami.	

	

	 sa	budú	podieľať	nasledovní	subdodávatelia:	

	

	

P.	č.	
Obchodné	meno	a	sídlo	

subdodávateľa		
IČO	

Podiel	na	
zákazke	v	

%	

Údaje	o	osobe	
oprávnenej	konať	za	

subdodávateľa	

Predmet	
subdodávok	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	
	

Upozornenie:	 Navrhovaný	 subdodávateľ	 musí	 spĺňať	 podmienky	 účasti	 týkajúce	 sa	 osobného	
postavenia	a	nemôžu	existovať	u	neho	dôvody	na	vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	a)	až	h)	a	ods.	7	
ZVO	 (oprávnenie	 dodávať	 tovar,	 uskutočňovať	 stavebné	práce	 alebo	poskytovať	 službu	preukazuje	
subdodávateľ	vo	vzťahu	k	tej	časti	predmetu	zákazky,	ktorý	má	plniť).	

	
Vypracoval:	..........................................	 	 	 	 	
	 	
	
	
V	......................................	dňa	..........................................................	
	
	
	
	
	
	 	 ...................................	
	 Podpis	uchádzača	
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Tieto	 súťažné	 podklady	 vypracovala	 a	 proces	 tejto	 reverznej	 verejnej	 súťaže	 pre	 obstarávateľa	
zabezpečuje	spoločnosť	CRATUS	SK,	s.	r.	o.	so	sídlom	Gorkého	5,	811	01	Bratislava	-	mestská	časť	Staré	
Mesto,	IČO:	36	862	584.	Bližšie	informácie	o	spoločnosti	možno	nájsť	na	adrese:	www.cratus.sk.		


