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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
__________________________________________________________________________ 

1. Vyhlasovateľ súťaže:  

 eustream, a.s. 

Sídlo: 
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3480/B 

IČO: 35 910 712  

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:   

Meno a priezvisko: Ing. Natália Kerekešová 
Telefón: +421 2 6250 7140 
E – mail: natalia.kerekesova@eustream.sk  

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:  

Dodávka a montáž chromatografu pre turbosústroje 23MW v lokalite KS03 (20-0123-OVS)  

Predmetom obstarávania je dodávka a inštalácia procesného chromatografu (vrátane stanovovania vodíka a 
kyslíka) pre turbosústroje 23MW (TuS) na KS03, ktorý zabezpečuje zloženie plynu pre meranie vlastnej spotreby 
a zloženie plynu pre stroje TuS 23MW na základe realizačnej projektovej dokumentácie (RPD). 

 
Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania vrátane realizačnej projektovej dokumentácie je uvedená v súťažných 
podkladoch.  

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 

Zmluva o dielo.  

Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie sú uvedené 
v súťažných podkladoch.  

5. Spôsob vyžiadania súťažných podkladov: 

Žiadosť o súťažné podklady je potrebné zaslať e-mailom na e-mailovú adresu:  natalia.kerekesova@eustream.sk 
v lehote do 11.7.2022 do 10:00. 
 
Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať nasledovné informácie:  

- identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO, 
- meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo,  e-mail, 
- predmet súťaže. 

Kontaktnej osobe uvedenej v žiadosti bude zaslaný e-mail z portálu PROebiz obsahujúci:  

- link na pozvánku do on-line výberového konania, ktorej súčasťou sú súťažné podklady;  
- link na prihlásenie sa do e-aukčnej siene, ktorý slúži na predloženie návrhu.  

Návrh môže predložiť iba navrhovateľ, ktorý si od vyhlasovateľa vyžiadal súťažné podklady a boli mu 
poskytnuté. 

6. Spôsob podávania návrhov: 

Navrhovateľ je povinný predložiť návrh elektronicky cez e-aukčný portál PROebiz. Bližšie informácie sú uvedené 
v súťažných podkladoch. 

7. Podmienky účasti v súťaži: 
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Navrhovateľ je povinný predložiť všetky doklady a listiny uvedené v súťažných podkladoch za účelom 
preukázania splnenia podmienok účasti.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu 
s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností. 

8. Lehota podávania návrhov: 

15.7.2022 o 10:00.  

9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

30.9.2022 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 

10. Zábezpeka: 

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku. 

11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: 

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splní všetky požiadavky vyhlasovateľa uvedené 
v súťažných podkladoch a ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší na základe stanovených kritérií.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto vybraných 
navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľmi o návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách 
s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového návrhu po každej etape rokovaní. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie cenového návrhu formou elektronickej 
aukcie. 

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto 
súťaže alebo súťaž zrušiť a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými 
navrhovateľmi. 

12. Záväzok na úhradu nákladov: 

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej miere 
znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 
 

  

 


