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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. Juraj Filipko 
Telefón: +421 (2) 6262 5128 
E – mail: juraj.filipko@spp-distribucia.sk 

 
3.  Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
 

RZ na geodetické práce v prípravnej fáze investičného procesu 
 
Komplex všetkých činností smerujúcich ku geodetickému zameraniu a majetkovo – právnemu vysporiadaniu 
pozemkov pod plynárenskými zariadeniami v prípravnej fáze investičného procesu, pozostávajúcich najmä 
z: 
1. Geodetického zamerania a spracovania záujmovej oblasti polohopisu, výškopisu a inžinierskych 
sietí v zmysle interných predpisov SPP-D:     

 prevádzkového predpisu č.D.W.22.01.06 – zásady tvorby a aktualizácie digitálnej mapovej 
dokumentácie distribučnej plynárenskej sústavy, 

 technologického postupu na spracovanie údajov a programovej nadstavbe TePlyn, v ktorom sú zároveň 
definované kvalitatívne technické parametre údajov pre oblasť GIS D; 
- do polohopisného pásu zapracovať všetky existujúce podzemné inžinierske siete na základe ich 
skutočných vytýčení; 
- zápisy z vytýčení jednotlivých správcov pozemných inžinierskych sietí (plynovod, vodovod, kanalizácia, 
telekomunikačné káble, VN a NN el. káble, teplovodné a parovodné potrubia, verejné osvetlenie, káble T-
mobile, Orange ...) žiadame doložiť do geodetického elaborátu; 
- geodetický elaborát žiadame odsúhlasiť so správcom GIS-u s výsledným kladným písomným vyjadrením; 
- geodetický elaborát požadujeme dodať v 2-och vyhotoveniach v papierovej forme vo farebnom vyhotovení 
a v 2-och vyhotoveniach na CD nosiči, z toho 1x pre odd.GIS; 
- geodetický elaborát musí byť potvrdený (opečiatkovaný) zodpovedným geodetom. 
 

2. Kartografických prác: 

- identifikácia a zoznam vlastníkov dotknutých parciel; 
- overená kópia katastrálnej mapy v papierovej forme; 
- katastrálna mapa v digitálnom tvare vo formáte “dgn“ – MicroStation; 
- identigikácia parciel v KN-C; 
- identifikácia parciel v KN-E; 
- informatívny výpis LV z KÚ; 
- LV s kolkom; 
- geometrický plán. 
 
Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán (maximálne vo výške koeficientu dohodnutého v zmluve) 
pre každý zadaný investičný projekt samostatne. Zmluva sa bude plniť na základe čiastkovej zmluvy 
(objednávky) vystavenej pre konkrétny investičný projekt. Notárske, správne a akékoľvek iné poplatky (vr. 
Poplatkov za vytýčenie IS) budú preplácané nad rámec dohodnutej ceny po predložení dokladov 
preukazujúcich ich výšku a ich odsúhlasení objednávateľom. Platba sa bude vykonávať po vykonaní 
predmetu zmluvy. 
 

Predmet obstarávania je rozdelený na 6 častí - lokálnych centier (ďalej aj „LC“): 
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Časť č. 1: LC Bratislava - okresy: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec 

 
Časť č. 2: LC Nové Mesto nad Váhom - okresy: Púchov, Ilava, Prievidza, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, 

Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Myjava, Piešťany, Hlohovec, Skalica, Senica, Trnava 
 
Časť č. 3: LC Žilina - okresy: Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, 

Turčianske Teplice, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Stará 
Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves 
 
Časť č. 4: LC Nitra - okresy: Zlaté Moravce, Levice, Nitra, Nové Zámky, Galanta, Šaľa, Dunajská Streda, 

Komárno 
 
Časť č. 4: LC Zvolen - okresy: Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Krupina, Veľký Krtíš, 

Banská Bystrica, Detva, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava 
 
Časť č. 6: LC Košice - okresy: Bardejov, Sabinov, Prešov, Gelnica, Košice, Košice-okolie, Svidník, 

Stropkov, Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov, Sobrance 

Pre každé jedno LC budú uzatvorené 2 Rámcové zmluvy o dielo. 
 
Navrhovateľ môže predložiť návrh na všetky časti/LC predmetu obstarávania, na jednu časť, alebo na 
ktorúkoľvek ich kombináciu, pričom navrhovateľ musí byť schopný zabezpečiť predmet zmluvy vo 

všetkých okresoch, ktoré prislúchajú danému LC.  
 
4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 
 

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Rámcovej zmluvy o dielo, 
podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.  
 

Ceny za plnenie predmetu zmlúv víťazných navrhovateľov budú súčasťou oznámenia o výsledku 
obchodnej verejnej súťaže, ktoré je Vyhlasovateľ povinný zaslať Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach účinného od 
1.9.2012. 
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej 
špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 
5.     Podmienky účasti v súťaži: 
 

Podmienkou účasti navrhovateľa v súťaži je, že navrhovateľ nemá voči Vyhlasovateľovi alebo 
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. peňažné záväzky po lehote splatnosti a 
predloží doklady, preukazujúce spôsobilosť plniť predmet zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných 
podkladoch.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprizvať do 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. 

 

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 
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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. 

 

Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý v 

predchádzajúcich súťažiach odmietol uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom s cenou predloženou v 

návrhu a/alebo v elektronickej aukcii a/alebo po rokovaní alebo ak navrhovateľ  predchádzajúcich 

zmluvných vzťahoch  odmietol uzavrieť zmluvu s treťou osobou určenou vyhlasovateľom, ak mu 

táto povinnosť vyplývala zo zmluvy, alebo ak navrhovateľ v predchádzajúcich súťažiach odmietol 

uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom, prípadne inak zmaril uzavretie zmluvy. 

 
 6.    Spôsob podávania návrhov: 
 

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný 
predložiť návrh v uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné obchodné 
údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu Vyhlasovateľa, kontaktnú 
osobu Vyhlasovateľa, heslo súťaže: RZ na geodetické práce v prípravnej fáze investičného 
procesu a nápis: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. 
Návrhy je potrebné predložiť na adrese:  
SPP – distribúcia , a.s.  
Podateľňa 
Ing. Juraj Filipko 
Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava  
a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. 

 
7.    Lehota podávania návrhov: 
 

Do 21.01.2015 do 12:00 hod..  
 
8.    Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
 

Do 31. 03. 2015. 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. 22. 01. 2015 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 uzavrie zmluvu 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 súťažných podkladoch sa umiestni na prvom 
mieste. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
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a) vyzvať po vyhodnotení cenových návrhov navrhovateľov, na individuálne rokovanie o cene a 
ďalších podmienkach zmluvy, alebo na účasť v elektronickej aukcii, alebo na predloženie 
revidovaného cenového návrhu; 

 
b) rokovať o cenových návrhoch vo viacerých kolách, vyzvať navrhovateľov na prehodnotenie 

svojich cenových návrhov a predloženie revidovaných cenových návrhov, a to aj viackrát; 
 
c) po predložení cenových návrhov a ich vyhodnotení obmedziť počet navrhovateľov a takto 

vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy, alebo na 
účasť v elektronickej aukcii; 

  
d) uzatvoriť zmluvu s tým navrhovateľom, ktorí splní všetky podmienky účasti a požiadavky 

vyhlasovateľa až po schválení výsledkov v zmysle interných predpisov vyhlasovateľa; 
 
e) uzatvoriť zmluvu na základe hodnotenia kritérií alebo výsledku elektronickej aukcie, rokovania, 

a/alebo predloženia revidovaného cenového návrhu s tými navrhovateľmi, ktorý sa  umiestnia 
v poradí ako prvý a ako druhý, ak neodmietne všetky predložené návrhy; 

 
f) vylúčiť návrh navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom 

dopustil porušenia zmluvných povinností; 
 
g) aj po uskutočnení elektronickej aukcie vyzvať navrhovateľov na rokovanie a na opätovné 

predloženie cenového návrhu; 
 

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 budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti (pošta, e-mail) doručenej do 
14.01.2014 do 12.00 hod. 
na adresu: 
SPP - distribúcia , a.s. 
podateľňa 
Ing. Juraj Filipko 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava 
alebo na e-mail: juraj.filipko@spp-distribucia.sk . 
Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. 
Súťažné podklady spolu s výzvou na účasť obdržia záujemcovia elektronicky, prostredníctvom 
portálu PROe.biz. 
 
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý požiadal o poskytnutie súťažných podkladov. 
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