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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: Beáta Robotová 
Telefón: 02/2040 2114 
E – mail: beata.robotova@spp-distribucia.sk  
 
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Predmetom obstarávania je letná údržba okolia regulačných staníc plynu a ostatných plynárenských 
zariadení v tomto rozsahu: 
 
a) bude vykonávaná v čase od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, a to v troch 

cykloch nasledovne: 
I. cyklus v termíne:      1.4. – 31.5.   príslušného kalendárneho roka, 
II. cyklus v termíne:     1.6. – 31.8.   príslušného kalendárneho roka,  
III. cyklus v termíne:    1.9. – 31.10. príslušného kalendárneho roka,  
pokiaľ sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak, najmä v závislosti podľa aktuálnych 
poveternostných a klimatických podmienok a požiadaviek objednávateľa.   
 

b) Poskytovateľ každoročne najneskôr v posledný marcový týždeň príslušného kalendárneho roka 
predloží predpokladaný plán výkonu letnej údržby v lokalitách a areáloch objektov regulačných 
staníc plynu, prepúšťacích staníc a ostatných areáloch objektov (ďalej spoločne len ako „RS“) 
objednávateľa príslušnému majstrovi technologických objektov (ďalej len „majster TO“), pričom ako 
podklad pre zostavenie tohto plánu poslúži zoznam RS. V prípade potreby zmien v termínoch 
realizácie jednotlivých cyklov (napr. z dôvodu klimatických alebo poveternostných vplyvov) budú 
zmeny dohodnuté prostredníctvom e-mailov oprávnených osôb zmluvných strán. 

  
c) Cieľom poskytovania služieb je, aby areál a okolie RS bolo udržiavané, vzhľadné a čisté. 
 
d) Pod okolím RS v zmysle predchádzajúceho písmena sa pre účely plnenia tejto zmluvy rozumie:  

 pri oplotených RS  
 plocha medzi budovou, resp. objektom RS, a oplotením;  
 plocha vo vzdialenosti 1 m za oplotením (z vonkajšej strany oplotenia);  
 plocha spevnenej prístupovej cesty v dĺžke po verejnú komunikáciu; 
 plocha vo vzdialenosti 0,5 m na každú stranu od spevnenej časti prístupovej cesty v dĺžke 

až po verejnú komunikáciu;  

 pri neoplotených RS  
 plocha vo vzdialenosti 3 m od budovy/skrine/prístrešku, resp. objektu RS;  
 plocha spevnenej prístupovej cesty v dĺžke po verejnú komunikáciu;  
 plocha vo vzdialenosti 0,5 m na každú stranu od spevnenej časti prístupovej cesty v dĺžke 

až po verejnú komunikáciu.  
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e) Činnosti zahrnuté v poskytovanej službe: 

1. kosenie (strojové alebo ručné) všetkých zelených plôch, parkového i ruderálneho trávnika 
medzi budovou RS a oplotením, resp. vo vzdialenosti 3 metre od budovy, prístrešku, príp. 
skrine RS, a to v intervaloch stanovených v bode a) tejto Prílohy č. 1, a to takým spôsobom, 
aby výška pokoseného porastu nepresahovala 5 cm od zemského povrchu; 

2. kosenie (strojové, ručné) plochy prístupovej cesty vo vzdialenosti 0,5 m od spevnenej časti 
prístupovej cesty na každú jej stranu kontinuálne do výšky 2 metrov a plochy 1 metra za 
oplotením kontinuálne do výšky 2 metrov v intervaloch stanovených v bode a) tejto Prílohy č. 
1; 

3. vyčistenie spevnených plôch a oplotení od prerastajúcej buriny, kríkov, drobných náletových 
drevín a odstránenie vetiev stromov presahujúcich z okolitých pozemkov do výšky 1 metra 
ponad oplotenie RS; 

4. likvidácia porastov, trávy, buriny a drobných náletových drevín, ktoré narušujú spevnené časti 
budovy, príslušenstvo budovy a chodníky.  

5. zber a prednostné zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie odpadu z letnej údržby po 
každom cykle kosenia, likvidácia konárov stromov a drobných náletových drevín;  

6. zabezpečenie odstránenia materiálov (komunálneho a iného odpadu) a predmetov v objekte v 
okolí RS, ktoré môžu iniciovať vznik požiaru, prípadne prispievať k jeho rozšíreniu počas 
výkonu príslušného cyklu letnej údržby; 

7. dodržiavanie zásad požiarnej ochrany (najmä zabránenie vysušeniu pokosenej trávy).  
Pozn. Pre výkonu služby na spevnených plochách je možné použiť vhodný chemický postrek 
proti burine v zmysle platnej legislatívy. Po aplikácii chemického postreku je poskytovateľ 
povinný zabezpečiť očistenie chemicky ošetrených povrchov a zlikvidovať vzniknutý odpad. čo 
najskôr po účinku chemického postreku. Poskytovateľ nesme ponechať chemicky ošetrenú 
burinu do ďalšieho cyklu výkonu letnej údržby. 

f) Činnosti nad rámec služby, ktoré budú požadované samostatnou objednávkou 
 1.  odstránenie machu zo spevnených plôch v areáli RS alebo z príjazdovej cesty.  Činnosť  
           zahŕňa zoškriabanie a následné očistenie spevnených plôch, odvoz a zneškodňovanie  
           takto vzniknutého odpadu. Činnosť je požadovaná na m² horizontálnej plochy; 
 2. v prípade nepriechodnosti z vonkajšej strany oplotenia, výrez porastu (krovie,  drobné   
            náletové stromy, trávy), odvoz a zneškodnenie takto vzniknutého odpadu,   v priestore za  
            oplotením RS v rozsahu:  
   - horizontálne  1m vo výške zeme;  
   - a kontinuálne do výšky 1m nad oplotenie objektu RS.  
  Činnosť je požadovaná na m² vertikálnej výšky.   
 
g) Poskytovateľ je povinný počas výkonu letnej údržby (služby pod písmenom e a f) a pri fakturácii: 

 1x za týždeň zasielať miestne príslušnému majstrovi TO e-mailom správu za obdobie 
predchádzajúceho kalendárneho týždňa, v ktorej budú uvedené konkrétne lokality, objekty, 
RS, kde boli poskytnuté služby letnej údržby v zmysle zmluvy za obdobie predchádzajúceho 
kalendárneho týždňa; 

 po vykonaní služby za príslušný cyklus vyhotoviť doklad na predpísanom tlačive 
objednávateľa „Súpis poskytnutých služieb“, (ďalej len „tlačivo“), a predložiť ho buď osobne 
alebo e-mailom objednávateľovi na potvrdenie; 

 spolu s každým tlačivom predložiť aj prislúchajúcu fotodokumentáciu za každú lokalitu, objekt, 
RS, dokladujúcu splnenie predmetu služby za každý cyklu letnej údržby. Fotografie musia byť 
farebné, zaostrené a v minimálnom rozlíšení 800x600 pixelov.         
Z fotografií musí byť možné jednoznačne identifikovať: 

 pokosené všetky plochy vnútorného areálu, resp. plochy pri neoplotenom objekte 
podľa bod d),  

 pokosený pás z vonkajšej strany oplotenia podľa bodu d)-záber na všetky strany,  
 pokosený pás z oboch strán príjazdovej cesty podľa bodu d) 

Fotografie musia byť zhotovené až vtedy keď je urobený výkon letnej údržby v plnom    
rozsahu. Napr. na záberoch musia byť plochy už čisté, bez pokosenej trávy. 

 Ďalej fotografie: 
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o uložiť do súborov vo formáte *.jpg, alebo v inom vzájomne odsúhlasenom formáte;  
o vložiť do samostatného priečinka, pričom názov priečinka pomenovať  podľa názvu 

RS v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy, kde bola letná údržba vykonaná (napr. RS Párnica);  
o je zakázané manipulovať, hlavne s údajmi o vlastnostiach súboru o dátume a iných 

vlastnostiach fotografie;  

 priložiť doklad preukazujúci likvidáciu odpadu v súlade so zákonom (napríklad vážny lístok z 
kompostárne).  

 
h) Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať poskytovanú službu (v plnom alebo    

čiastočnom rozsahu definovaného v Prílohe č.2) aj mimo uvedené intervaly a obdobie   
uvedené v tejto prílohe, v závislosti od prírodných a vegetačných podmienok, najmä pri vyhlásení 
zvýšeného stavu nebezpečenstva požiaru. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe písomnej 
objednávky objednávateľa poskytnúť službu letnej údržby v zmysle. zmluvy v rozsahu 
vymedzenom v objednávke Objednávateľa a v termíne, ktorý si zmluvné strany dohodli. 
V prípade, ak nedôjde k dohode zmluvných strán o termíne poskytnutia služby letnej údržby 
v zmysle čl. II Zmluvy, poskytovateľ je povinný túto službu poskytnúť najneskôr v termíne do 5 
pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.  

 
Predpokladané množstvo, rozsah: 3 kosenia/rok                                                     
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 
 
Vyhlasovateľ uzatvorí:  
 
zmluvu s každým navrhovateľom, ktorý predloží najnižší cenový návrh pre každú oblasť. V prípade, ak 
sa jeden navrhovateľ umiestni vo viacerých oblastiach na prvom mieste, bude s ním uzavretá jedna 
Zmluva na všetky oblasti, v ktorých zvíťazil.    
 
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie 
sú uvedené v súťažných podkladoch.  
 
5. Podmienky účasti v súťaži: 
 
Navrhovateľ predkladá návrh: 

a) elektronicky (e-mailom) tak, že v prílohe správy s názvom „KOSENIE“ zašle vyplnenú, Prílohu č. 
2 súťažných podkladov, v ktorej uvedie svoj cenový návrh pre všetky oblasti, v ktorých sa chce 
zúčastniť súťaže, alebo 

b) poštou tak, že v uzavretej obálke. označenej zreteľne heslom: „KOSENIE – NEOTVÁRAŤ!“ zašle 
vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov, v ktorej uvedie svoj cenový návrh 
pre všetky oblasti, v ktorých sa chce zúčastniť súťaže. 

 
V prípade, ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
alebo uvedie nepravdivé alebo inak skresľujúce údaje, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezahrnúť 
návrh do hodnotenia a návrh môže odmietnuť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať 
navrhovateľa o predloženie doplňujúcich informácií, resp. dokladov. Návrh môže predložiť len ten 
navrhovateľ, ktorému boli poskytnuté Súťažné podklady. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže návrh navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom 
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností. Vyhlasovateľ si tiež 
vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa a obchodnú verejnú súťaž zrušiť. 
 
Pre účely preukázania spôsobilosti navrhovateľa pre plnenie predmetu obstarávania sa vytvorenie 
formy združenia vo verejnej obchodnej súťaži nepripúšťa. 
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6. Spôsob podávania návrhov: 
 
Navrhovatelia predkladajú návrhy výlučne v slovenskom jazyku. Ďalšie podrobnosti o spôsobe 
predkladania návrhov sú uvedené v súťažných podkladoch.   
 
7. Lehota podávania návrhov: 
 
25. septembra 2018 do 12,00 h 
 
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
 
Lehota na oznámenie vybraného návrhu je najneskôr do 1. 6. 2019.  
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. 
25.9.2018 a  končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo 
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava). 
 
10. Zábezpeka 
 
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.  
 
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu 
 
Vyhlasovateľ uzatvorí  Rámcovú zmluvu na: 
letnú údržbu okolia regulačných staníc plynu a ostatných plynárenských zariadení s každým 
navrhovateľom, ktorý predloží najnižší cenový návrh pre každú oblasť osobitne. V prípade, ak sa 
jeden navrhovateľ umiestni vo viacerých oblastiach na prvom mieste, bude s ním uzavretá jedna 
Zmluva na všetky oblasti, v ktorých zvíťazil.    
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto 
vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy, prípadne na účasť 
v elektronickej aukcii. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom 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 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. 
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13. Ďalšie informácie: 
 
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej 
elektronicky na adresu: beata.robotova@spp-distribucia.sk.  
Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 24.9.2018 do 13.00 hod. Záujemca je 
do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene 
navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).  
 
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote 
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. 
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