VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„STREDNÁ INŠPEKCIA PARNEJ TURBÍNY“
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „súťaž“ alebo „OVS“)
VYHLASOVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v registri:
Webové sídlo:

ZSE Elektrárne, s.r.o.
SPP Kompresorová stanica 3
36239593
2021542259
Obchodný register OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 12311/T
www.elektraren-malzenice.sk

Kontaktná adresa pre proces, predmet a priebeh OVS:
Adriana Lukáčová
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
SK-816 47 Bratislava
email: Adriana.Lukacova@ppc-malzenice.sk
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

1.

PREDMET SÚŤAŽE

1.1.

Predmetom tejto súťaže je výzva na predkladanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o dielo
v súlade s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení súťaže (ďalej len „Vyhlásenie
súťaže“). Bližší popis predmetu tejto súťaže, vrátane zmluvného návrhu , sa nachádza v
prílohách tohto Vyhlásenia súťaže.

1.2.

Záujemcovi sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu súťaže. Variantné riešenie predložené v návrhu nebude zaradené do
vyhodnotenia návrhov.

2.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
2.1. Do tejto súťaže je oprávnený prihlásiť sa iba záujemca, ktorý do konca lehoty na
predkladania návrhov, predloží prostredníctvom elektronického systému doklady, ktorými
preukáže splnenie nasledujúcich podmienok účasti v súťaži:
2.1.1.
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Čestné prehlásenie záujemcu, že:
a) je schopný vykonať strednú inšpekciu parnej turbíny v termíne od
07.03.2022 do 08.04.2022
b) všetky doklady a údaje predložené pri prihlásení do súťaže sú pravdivé
a úplné.
c) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorá je predmetom tejto súťaže;
d) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť a/alebo nie je v obdobnej situácii
podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla;
e) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v kríze podľa § 67a a nasl.
Obchodného zákonníka (ak je záujemca spoločnosťou v kríze, uchádzač bez
akýchkoľvek pochybností preukáže a vydokladuje, že existencia predmetnej
skutočnosti nie je spôsobilá ohroziť plnenie jeho povinností podľa
potenciálneho
záväzkovoprávneho
vzťahu
medzi
záujemcom
a vyhlasovateľom), nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
f) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
g) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu;
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia súťaže
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva za ktoré mu bola právoplatne
uložená sankcia;
i) neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli svedčiť o konflikte záujmov vo
vzťahu k vyhlasovateľovi;
j) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia súťaže
porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou
patriacou do skupiny ZSE; skupinou ZSE sa rozumie skupina dcérskych
spoločností spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35 823 551,
pričom za dcérske spoločnosti sa považujú ovládané osoby v zmysle § 66a
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;

k) nie je zaradený do zoznamu sankcionovaných osôb a do zoznamu
sankcionovaných osôb nie je zaradený ani jeho štatutár, člen jeho
štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod podľa zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, pričom zoznamom sankcionovaných
osôb sa rozumejú zoznamy sankcionovaných osôb vedené zo strany Office
of Foreign Assets Control of the United States Department of Treasury
(OFAC) alebo iného orgánu v USA, Her Majesty's Treasury alebo iného orgánu
Veľkej Británie, alebo zoznamy sankcionovaných osôb podľa predpisov OSN
alebo EÚ podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií
l) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia súťaže
závažného porušenia profesijných povinností, najmä, no nielen, porušenia
právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania alebo podnikaním, za
ktoré mu bola uložená sankcia, porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy
súvisiacej s výkonom povolania alebo podnikaním v dôsledku ktorého došlo
k odstúpeniu od zmluvy alebo porušenia pravidiel stavovských a profesijných
organizácií v dôsledku ktorých mu bolo zrušené členstvo v týchto
organizáciách.
m) všetky doklady a údaje predložené pri prihlásení do súťaže sú pravdivé
a úplné.
Doklad: Sken čestného prehlásenia, ktorého vzor sa nachádza
v elektronickom systéme ako Príloha č. 1.
2.1.2.

Záujemca predloží zoznam zrealizovaných dodávok a poskytnutých služieb
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúcich 10 rokov ku dňu vyhlásenia OVS s uvedením názvu zákazky,
rozsah plnenia relevantný k predmetu zákazky podľa týchto súťažných
podkladov, ceny plnenia relevantného k predmetu tejto zákazky, lehôt dodania
a identifikáciu odberateľa s uvedením kontaktu na osobu, ktorá referenciu
môže potvrdiť a uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý záujemca
zabezpečil subdodávateľom, a to tak, že záujemca uvedie identifikáciu
subdodávateľa a jeho vykonaný podiel na plnení.
Zoznam musí obsahovať zákazky rovnakého alebo podobného rozsahu ako je
predmet OVS , ktorou záujemca preukáže dodanie min. 5 inšpekciami parnej
turbíny rovnakého alebo podobného charakteru ako je OVS.
Za zrealizovanú dodávku a/alebo poskytnutú službu rovnakého alebo
podobného charakteru sa považuje aj prebiehajúca zákazka s priebežným
plnením (napríklad rámcová zmluva podobná tejto zákazke), pričom v takom
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prípade sa do hodnoty zákazky nezapočítava celkový dohodnutý objem
zákazky, ale len pomerná časť odpovedajúca už zrealizovaným dodávkam a
službám, ktoré boli vyfakturované do dňa vyhlásenia tejto súťaže.
Zo zoznamu poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú referencie alebo
ekvivalentné doklady, predloženého účastníkom, musia vyplývať vyššie
uvedené požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke.
Doklad: Doplnený zoznam zákaziek, ktorého vzor je Prílohou č. 2 tejto súťaže.
2.1.3.

3.
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Záujemca predloží minimálne 2 potvrdené kladné referencie zo stavieb, kde
predmetom boli inšpekcie parnej turbíny, ktoré zrealizoval za obdobie 10 rokov.
Referencie musia byť potvrdené investorom stavby.
Vyhlasovateľ akceptuje referencie záujemcu , ktoré sú zverejnené na stránke
Úradu pre verejné obstarávanie, len v tom prípade ak v referencii budú uvedené
všetky požadované náležitosti uvedené v tomto bode (s výnimkou požiadavky
„potvrdené investorom stavby“).
Doklad: Doplnený zoznam referencií, ktorého vzor je Prílohou č. 3 tejto súťaže

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE

3.1.

Prihlásenie sa do tejto súťaže je možné po registrácii prostredníctvom elektronického
systému na adrese: zse.eranet.sk.

3.2.

Pre úspešné dokončenie prihlásenia do tejto súťaže je záujemca povinný zakliknúť pole
„prihlásiť sa“, a to najneskôr do konca lehoty na prihlásenie podľa časového
harmonogramu tejto súťaže.

3.3.

Po obdržaní prihlášky Vyhlasovateľ zašle záujemcovi informáciu o akceptovaní prihlášky
do súťaže. Záujemca, ktorý sa úspešne prihlási do súťaže, predkladá návrh podľa tohto
Vyhlásenia súťaže.

3.4.

Po prihlásení sa môže účastník zúčastniť verejného konzultačného dňa v termíne podľa
časového harmonogramu. Účelom verejného konzultačného dňa je detailné vysvetlenie
predmetu súťaže a podmienok vykonávania predmetnej dodávky. Verejný konzultačný
deň bude prebiehať v paroplynovej elektrárni Malženice alebo cez Microsoft Teams.
Vyhlasovateľ si na základe záverov verejného konzultačného dňa vyhradzuje právo
upraviť Vyhlásenie súťaže, vrátane jeho príloh. Upravené dokumenty OVS Vyhlasovateľ
zašle všetkým prihláseným účastníkom.

3.5.

V prípade, ak sa účastník nezúčastní verejného konzultačného dňa, je Vyhlasovateľ
oprávnený takéhoto účastníka vylúčiť z ďalšieho priebehu OVS.

4.

PREDKLADANIE NÁVRHOV

4.1.

V termíne do konca lehoty na predkladanie návrhu podľa harmonogramu tejto súťaže
predloží účastník prostredníctvom elektronického systému návrh, ktorý bude pozostávať
z:
4.1.1.
Návrhu Zmluvy, pričom jeho súčasťou sú všetky nižšie uvedené požiadavky:
- Zmluva sa riadi slovenským právom; akákoľvek odchýlka od tejto podmienky
podlieha súhlasu Objednávateľa.
- Objednávateľ má nárok na náhradu škody minimálne v rozsahu uvedenom
v § 560-565 Obchodného zákonníka; akékoľvek odchýlky od tejto podmienky
podliehajú súhlasu Objednávateľa.
- žiadne obmedzenie zodpovednosti dodávateľa alebo zodpovednosti
dodávateľa v minimálnej výške 500 000 EUR; v prípade porušenia povinností
z hrubej nedbanlivosti a úmyselného zneužitia úradnej moci nebude platiť
žiadne obmedzenie zodpovednosti dodávateľa.
- Záruka kvality (záruka za akosť) najmenej 1 rok na všetky práce poskytnuté
Dodávateľom.
- V prípade neočakávaných nálezov je Dodávateľ povinný vykonať opravy
vrátane dodania požadovaných náhradných dielov, ktoré nie sú k dispozícii
na sklade Objednávateľa - viď Príloha č. 4. (Objednávateľ uhradí dodatočné
opravy a dodané náhradné diely).
- Náklady, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené ochorením Covid - 19
a s ním súvisiacimi obmedzeniami (povinná alebo nevyhnutná karanténa,
PCR testy, prestroje, administratívne záležitosti - registrácie v pohraničnom
systéme, atď.), ktoré vzniknú na strane Dodávateľa, sú zahrnuté v konečných
nákladoch ponuky.
- Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na splnenie rozsahu prác,
definovaného v Prílohe č. 5 (Špecifikácia strednej inšpekcie parnej turbíny),
okrem:
a) Poskytnutia všetkých špecifických informácií týkajúcich sa interných
smerníc a miestnej legislatívy.
b) Zabezpečenie pohotovostných a bezpečnostných služieb.
c) Zabezpečenie pracovného povolenia a prístup do všetkých častí elektrárne.
d) Zabezpečenie lešenia (montáž a demontáž).
e) Zabezpečenie elektrickej energie a akýchkoľvek elektrikárskych prác,
sanitárnych zariadení (vrátane sanitárneho spotrebného materiálu) a
kancelárskych miestností .
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4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Finálnej cenovej ponuky, ktorá slúži na vyhodnotenie celkovej výhodnosti
návrhu Strednej inšpekcie parnej turbíny. Cena uvedená účastníkom obsahuje
všetky náklady súvisiace s poskytnutím predmetu tejto súťaže v zmysle tohto
Vyhlásenia súťaže a zmluvného návrhu.
Cenníka servisných zásahov u zákazníka (oprava, údržba).
Finálnej cenovej ponuky, ktorá slúži na vyhodnotenie celkovej výhodnosti
návrhu OPCIE č. 1 uvedeného v Prílohe č. 5 tohto Vyhlásenia. Cena uvedená
účastníkom obsahuje všetky náklady súvisiace s poskytnutím predmetu tejto
súťaže v zmysle tohto Vyhlásenia súťaže a zmluvného návrhu.
Finálnej cenovej ponuky, ktorá slúži na vyhodnotenie celkovej výhodnosti
návrhu OPCIE č. 2 uvedeného v Prílohe č. 5 tohto Vyhlásenia. Poskytnutie
cenovej ponuky pre OPCIU č. 2 nie je povinné.
Dokladov uvedených v čl. 2 Podmienky účasti v súťaži tohto Vyhlásenia súťaže.

4.2.

Vyhlasovateľ overí splnenie podmienok predloženia návrhu podľa toho článku
Vyhlásenia súťaže a pristúpi k hodnoteniu návrhu podľa tohto Vyhlásenia súťaže.

4.3.

V prípade nepredloženia všetkých dokumentov zo strany účastníka, resp. ak predložené
dokumenty nebudú obsahovať všetky náležitosti, alebo sa budú odchyľovať od
podmienok stanovených v tomto Vyhlásení súťaže, prípadne ak predložené dokumenty
budú nečitateľné alebo neúplné, Vyhlasovateľ má právo požadovať od účastníka
doplnenie týchto dokumentov, prípadne ich zmenu alebo opravu. Doplnenie, zmenu
alebo opravu dokumentov musí účastník zaslať elektronicky cez systém do 5 (piatich)
pracovných dní od požiadavky Vyhlasovateľa na doplnenie, zmenu alebo opravu
dokumentov, ak Vyhlasovateľ neurčí dlhšiu lehotu na ich predloženie.

4.4.

Ak účastník nepredloží všetky dokumenty ani na výzvu Vyhlasovateľa podľa tohto článku

Vyhlásenia súťaže, ak požadované dokumenty naďalej nebudú obsahovať všetky
požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tomto
Vyhlásení súťaže, alebo v prípade predloženia neúplných, nečitateľných, nesprávnych
alebo nepravdivých dokumentov, prípadne dokumenty nebudú doručené v požadovanej
lehote, Vyhlasovateľ má právo neuzavrieť s úspešným účastníkom zmluvu a vyzvať na
uzavretie zmluvy účastníka, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
4.5.
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Účastník predložením svojho návrhu na uzatvorenie zmluvy Vyhlasovateľovi výslovne
súhlasí s neodvolateľnosťou tohto návrhu.

5.

VYHODNOTENIE NÁVRHOV

5.1.

Vyhlasovateľ vyhodnotí účastníkmi predložené návrhy v zmysle nižšie uvedených
pravidiel a na základe celkovej výhodnosti návrhu. Vyhlasovateľ určí celkovú výhodnosť
návrhu na základe kritérií uvedených v tomto bode.
5.1.1.

Cenový návrh:

60%

5.1.2.

Cenový návrh OPCIA č. 1:

20%

5.1.3.

Referencie:

20%

5.2.

Miestom vyhodnocovania návrhov je sídlo Vyhlasovateľa.

5.3.

Vyhlasovateľ má právo v prípade prihlásenia sa len jedného účastníka alebo v prípade
obdržania len jedného návrhu spĺňajúceho podmienky na predkladanie návrhu, zrušiť
predkladanie návrhu prostredníctvom elektronického systému alebo elektronickej
aukcie a miesto neho uskutočniť rokovanie s účastníkom o jeho návrhu. O čase a mieste
rokovania bude účastník upovedomený písomne zaslaním pozvánky kontaktnej osobe
účastníka

5.4.

Cenové ponuky účastníkov môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou
vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje
právo vyhlásiť ďalšie cenové kolo.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA A VYHLASOVATEĽA

6.1.

Predložením návrhu účastník vyjadruje bezvýhradný súhlas so všetkými podmienkami
tejto súťaže a podmienkami uvedenými v zmluvnom návrhu, uvedenými v týchto
dokumentoch Vyhlasovateľa:
a) Všeobecné obchodné podmienky platné ku dňu vyhlásenia súťaže zverejnené
na webovom sídle Vyhlasovateľa;
b) Všeobecné súťažné podmienky platné ku dňu vyhlásenia súťaže zverejnené na
webovom sídle Vyhlasovateľa;
c) toto Vyhlásenie súťaže, vrátane všetkých jeho príloh.
d) so zaslaním informácií Vyhlasovateľom ohľadne tejto súťaže Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví v zmysle platných právnych predpisov SR.

6.2.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, u ktorého bolo pred
akceptáciou návrhu zistené nesplnenie podmienok tejto súťaže.

6.3.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ktorý v rámci súťaže
uviedol nepravdivé alebo neúplné informácie.
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6.4.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, s ktorým Vyhlasovateľ
ukončil zmluvný vzťah z dôvodu porušenia zmluvných povinností účastníka.

6.5.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať účastníka o prehodnotenie jeho ponuky
kedykoľvek v priebehu súťaže.

7.

OZNÁMENIE VÝSLEDKU SÚŤAŽE A UZAVRETIE ZMLUVY

7.1.

Vyhlasovateľ oboznámi účastníkov súťaže o prijatí alebo neprijatí ich návrhu v lehote
podľa harmonogramu tohto Vyhlásenia súťaže a to tak, že úspešnému účastníkovi
oznámi, že jeho návrh prijíma a ostatným účastníkom (neúspešní účastníci) oznámi, že
ich návrhy neprijíma. Ďalšie informácie Vyhlasovateľ neposkytuje.

7.2.

Úspešný účastník je povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi súčinnosť k uzavretiu Zmluvy.
Úspešný účastník súťaže zašle doplnený a podpísaný návrh Zmluvy poštou na adresu
Vyhlasovateľa uvedenú v úvode tohto Vyhlásenia súťaže v lehote podľa harmonogramu
tohto Vyhlásenia súťaže. Ak úspešný účastník povinnosť podľa predchádzajúcej vety
nesplní, Vyhlasovateľ má právo neuzavrieť s úspešným účastníkom zmluvu a vyzvať na
uzavretie zmluvy účastníka, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

7.3.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto Vyhlásenia súťaže si Vyhlasovateľ
vyhradzuje právo prijať viaceré predložené návrhy alebo odmietnuť všetky predložené
návrhy.

8.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAZE

8.1.

Pre túto súťaž platí nasledovný časový harmonogram:
Vyhlásenie súťaže Vyhlasovateľom

21. 7. 2021

Lehota na prihlásenie

Do 6. 8. 2021

Vyhodnotenie prihlásenia

9.8.2021

Verejný konzultačný deň

13.8.2021 – 20.8.2021

Úprava technickej špecifikácie a/alebo zmluvného 23. 8. 2021
návrhu v zmysle výsledkov z verejného konzultačného
dňa
Predloženie návrhov podľa čl. 4 Prekladanie návrhov
tohto Vyhlásenia súťaže

Do 31. 8. 2021

Vyhodnotenie predložených návrhov v zmysle čl. 5 Od 3. 9. 2021 do 7.9.2021
Vyhodnotenie návrhov tohto Vyhlásenia súťaže
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Lehota na oznámenie vybratého návrhu/návrhov

7. 9. 2021

Zaslanie doplneného návrhu zmluvy (len víťazný Do 5 pracovných dní od
účastník/ víťazní účastníci)
oznámenia výsledkov OVS
úspešnému uchádzačovi
Lehota na oznámenie neúspešným účastníkom

7. 9. 2021

9.

ZMENA A ZRUŠENIE TEJTO SÚŤAŽE

9.1.

Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu tejto súťaže zmeniť akékoľvek
podmienky uvedené v tomto Vyhlásení súťaže vrátane jeho príloh, a to bez uvedenia
dôvodu.

9.2.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa účastníkom
neoznamuje.

10.

JAZYK SÚŤAŽE

10.1.

Účastník je povinný prihlášku, návrh a ďalšie doklady v tejto súťaži predkladať v
slovenskom jazyku. Účastník môže návrh predložiť aj v inom cudzom jazyku; v takomto
prípade však musia byť predložené aj preklady návrhu a dokladov v slovenskom jazyku.
Vyhlasovateľ nevyžaduje úradne overený preklad. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúca je verzia návrhu predložená v slovenskom jazyku.

10.2.

Ak toto Vyhlásenie súťaže výslovne nestanovuje inak, je dorozumievacím jazykom v tejto
súťaži slovenský a anglický jazyk.

11.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.

Účastník berie na vedomie, že odmietnutie návrhu, nezahrnutie návrhu účastníka do
vyhodnocovania, neprijatie návrhu účastníka, zrušenie OVS alebo vykonanie zmien
akýchkoľvek podmienok súťaže uskutočnených v priebehu súťaže zo strany
Vyhlasovateľa, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov alebo
iných revíznych postupov.

11.2. Účastník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť alebo odstraňovať čokoľvek v
podmienkach tejto súťaže, ani v zmluvnom návrhu. Účastník je oprávnený dopĺňať nové
ustanovenia v zmluvných podmienkach v tej časti, v ktorej Vyhlasovateľ zmenu alebo
doplnenie umožnil.
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11.3. Vyhlasovateľ nezahrnie návrh na uzatvorenie zmluvy do súťaže, ak bol návrh na
uzatvorenie zmluvy predložený v rozpore s podmienkami tejto súťaže, alebo účastník
nespĺňa podmienky podľa tohto článku Vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ si ďalej
vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s účastníkom, u ktorého bolo ešte pred
uzatvorením zmluvy dodatočne zistené nesplnenie podmienok tejto súťaže.
11.4. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom náklady spojené s ich účasťou v tejto súťaži bez
ohľadu na to, akým spôsobom táto súťaž skončí. Účastníci v plnej miere hradia všetky
náklady, spojené s ich účasťou v súťaži, ktoré im tým vzniknú.
Prílohy:
Príloha č.1 – Čestné prehlásenie
Príloha č.2 – Zoznam zákaziek
Príloha č.3 – Zoznam referencií
Príloha č.4 – Zoznam náhradných dielov
Príloha č.5 a) – Špecifikácia strednej inšpekcie parnej turbíny
Príloha č.5 b) – Prevádzková história parnej turbíny
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