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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

______________________________________________________________________ 
 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže:  

SPP - distribúcia, a.s. 

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B 
IČO: 35 910 739 

 
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže: 
Meno: Ing. Peter Bohunický 
Telefón: +421 (2) 6262 5177 
E – mail: peter.bohunicky@spp-distribucia.sk 
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:  

je Obnova telemetrických zariadení 4. etapa 

Predpokladané množstvo, rozsah, predmet dodávky: 
3.1. Výmena zastaraných telemetrických zariadení  (ďalej len „RTU“) na regulačných staniciach 

(ďalej len „RS“) vrátane snímačov a kabeláže v počte 20 ks realizovaných do 31.12.2014 
a ďalších 50 ks ako opcia realizovaná v priebehu nasledujúcich 2 rokov: 

 

Predmetom dodávky bude realizácia 20ks + 50ks RTU: 
1. obhliadka RS 
2. vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 
3. dodávka rozvádzačov (krytie min. IP54) 
4. dodávka RTU s implementovaným komunikačným protokolom IEC 870-5-104, vrátane 

naprogramovaných algoritmov a komunikačných protokolov pre pripojenie externých zariadení 
(prepočítavače, odorizačné zariadenia) 

5. demontáž a zabezpečenie likvidácie pôvodnej RTU a kabeláže v rozsahu rekonštrukcie 
6. montáž novej RTU 
7. náhrada existujúcej kabeláže v rozsahu rekonštrukcie (t.j. kompletná výmena kabeláže od 

snímača po RTU, vrátane výkopových prác alebo vzdušných vedení v prípade potreby) 
8. náhrada existujúcich snímačov tlaku, teploty a binárnych snímačov stavu/polohy, ktoré sú 

súčasťou monitorovania prevádzkových procesov RS vrátane príslušnej kabeláže a po výmene 
RTU už nebudú vyhovovať podmienkam platnej legislatívy na ich opätovné uvedenie do 
prevádzky 

9. oživenie a preukázanie funkčnosti snímania technologických veličín a stavov z RS - výmena 
musí byť zrealizovaná do 2 dní po dohode s prevádzkovateľom 

10. uvedenie do prevádzky v súlade s platnou legislatívou, najmä Vyhláškou MPSVaR SR 
č.508/2009 Zb. zák. (technická prehliadka, úradná skúška atď.) 

11. vykonanie 10 dňovej skúšobnej prevádzky 
12. vypracovanie kompletnej projektovej a prevádzkovej dokumentácie 
13. dodanie príslušného SW (ďalej len „software“) vybavenia pre parametrizáciu RTU (obslužný 

SW) 
14. zabezpečenie zodpovedajúcich školení pre používateľov SW. 

 
3.2. Záväzok zhotoviteľa poskytovať servisné výkony na dodané telemetrické zariadenia na 

obdobie min. 5 rokov po uplynutí záručnej doby. 
3.3. Záväzok zhotoviteľa poskytovať dodanie náhradných dielov v priebehu 10 rokov po uplynutí 

záručnej doby. 
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Podrobná Technická špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Prílohe č. 1. 
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 

Plnenie, ktoré je predmetom obstarávania, bude dodávané na základe Rámcovej kúpnej zmluvy a 
Servisnej zmluvy (ďalej len „Zmluvy“) v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.  

Zmluvy nie sú zmluvami na zadanie zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

Ďalšie obchodné podmienky vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie, 
sú uvedené v súťažných podkladoch. 
 
5. Podmienky účasti v súťaži: 

Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť doklad 
o oprávnení podnikať a ďalšie doklady a listiny, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. 

Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom 
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, pričom za porušenie 
zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne porušenie akejkoľvek povinnosti 
navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, akýkoľvek 
úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z 
ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, vznik bezdôvodného 
obohatenia na strane navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo úkon navrhovateľa, ktorého 
výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo 
poškodzovanie dobrého mena a iných oprávnených záujmov vyhlasovateľa. 
 
6. Spôsob podávania návrhov: 

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku Navrhovateľ je povinný 
predložiť návrh v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné 
obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa, 
kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „OBNOVA TELEMETRICKÝCH ZARIADENÍ 4. 
ETAPA“ a nápis „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ- BOHUNICKÝ“. Podrobnosti sú uvedené v súťažných 
podkladoch. 

Návrhy je potrebné predložiť na adrese: SPP - distribúcia, a.s., Podateľňa, Ing. Peter Bohunický, 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených 
v súťažných podkladoch. 
 
7. Lehota podávania návrhov: 

Do 28.8.2014 do 12,00 hod.. 
 
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 31.12.2014. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 
 
9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov: 

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, t.j. 
28.8.2014 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo 
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava). 
 
10. Zábezpeka 

Vyhlasoveľ nevyžaduje zábezpeku. 
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11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: 

Vyhlasovateľ uzavrie Zmluvy s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane 
ďalších podmienok uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa 
kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení / v súťažných podkladoch sa umiestni 
na prvom mieste. 

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 navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe 
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenového 
návrhu po každej etape rokovaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na 
aktualizovanie finálneho cenového návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu 
a podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch. 

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

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu 
s viacerými navrhovateľmi. 
 
12. Záväzok na úhradu nákladov 

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia 
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 
 
13. Ďalšie informácie: 

Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 2 dní pred ukončením lehoty 
predkladania návrhov do 10,00 hod. elektronicky (e-mailom) na adrese: peter.bohunicky@spp-
distribucia.sk. Vyhlasovateľ odporúča potenciálnym navrhovateľom, aby súčasťou žiadosti o súťažné 
podklady boli kontaktné údaje navrhovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, tel. kontakt na mobil. telefón, 
e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli 
proe.biz. 
 
Dátum: 5. 8. 2014 
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