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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. Katarína Škopeková 
Telefón: +421 (2) 6262 5175 
E – mail: katarina.skopekova@spp-distribucia.sk 

 
3.  Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
  

„ SD/14306-RE-RESO Rekonštrukcia plynovodov Trenčín – Biskupice 2.sc, ul. Chalúpkova 

a okolie, ÚO00642“  

Predpokladané množstvo, rozsah: 

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúcich NTL plynovodov, prípojok a dopojení na OPZ 
s dvoma dočasnými URZ. Tlaková úroveň prevádzkového tlaku rozvodnej siete z NTL bude zmenená 
po rekonštrukcii na STL – 100 kPa. Na stavbu plynovodov bude použitý materiál PE 100RC 
a v úsekoch, kde dôjde k obnove technológiou relining bude použitý materiál PE 100 RC s pridaným 
ochranným plášťom z minerálmi plneného polypropylénu. 
Rekonštrukcia STL plynovodov a pripojovacích plynovodov sa dotýka mestskej časti Biskupice 
v Trenčíne na uliciach: Sama Chalúpku, Veterná, Petra Bezruča, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná  
a Slnečné námestie. 
 
SO 01 -  STL PE plynovody – 100 kPa 
Trasy navrhovaných STL plynovodov budú situované prevažne v asfaltových miestnych 
komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch, v závislosti od existujúcich inžinierskych sietí 
a priestorových možností. Realizácia rekonštruovaných plynovodov bude z časti výkopovou metódou 
a časť bude realizovaná bezvýkopovou metódou – relining (časť ul. Sama Chalupku a časť ul. 
Družstevná), pri ktorej dôjde k zatiahnutiu nového plynovodného potrubia do pôvodného plynovodu. 
Križovanie miestnych komunikácií a spevnených plôch bude realizované ich prekopaním, kde je to 
ekonomické a technicky možné, bude riešené bezvýkopovou technológiou – mikrotunelovaním 
(podvŕtaním) PE ochrannej rúry, do ktorej bude uložený STL plynovod. Povrchové úpravy podľa 
požiadaviek prevádzkovateľa a vlastníka komunikácií. 
Navrhovaná dĺžka STL plynovodov: 
D90 -526 m, D63 – 938 m, D50 – 195 m, DN50 – 1,5 m,  
spolu – 1 660,5 m. 
Navrhovaná dĺžka NTL plynovodov: 
D90 – 12 m, DN80 – 1,5 m 
spolu – 13,5 m 
Celková dĺžka navrhovaných plynovodov: 1674 m 
Pre zabezpečenie dodávok plynu do NTL distribučných sietí, ktorých rekonštrukcia nie je predmetom 
tejto stavby na Slnečnom námestí, je nutné dočasne osadiť dve uličné doregulačné zostavy – URZ na 
doregulovanie tlaku z STL na NTL. Uličná doregulačná zostava URZ1 (podzemná) osadená 
v chodníku na Slnečnom námestí bude o výkone 50 m3/hod  a URZ2 (nadzemná) osadená na 
Slnečnom námestí bude o výkone 100 m3/hod. Po prechode distribučnej siete na prevádzkový tlak 
STL budú tieto URZ zrušené. 
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Realizácia navrhovaných plynovodov a prepojovacie práce na existujúce STL plynovody bude 
prebiehať mimo vykurovacieho obdobia, bez odstávky odberateľov. V úseku existujúceho plynovodu, 
na ktorom dôjde ku obnove metódou relining a prepojenie URZ1 na existujúcu NTL distribučnú sieť 
budú práce realizované za odstávky predmetného úseku plynovodu a odberateľov. 
Prepojenie existujúcich prípojok na novovybudovaný STL plynovod bude realizované pri krátkodobom 
prerušení dodávky ZP pre každého odberateľa osobitne. 
 
Odstávku odberateľov uskutočniť v zmysle zákona č.251/2012 o energetike, § 49. 
 
SO 01.1 – Prepoje a odpoje  
Odpojovacie a prepojovacie práce budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie a v súlade 
s technologickým postupom vypracovaným zhotoviteľom a odsúhlaseným poverenými pracovníkmi 
SPP-distribúcia, a.s. 
 
SO 02 - STL PE Pripojovacie plynovody – 100 kPa 
Pripojovacie plynovody riešia napojenie jednotlivých odberateľov na navrhované STL plynovody D90, 
D63 a D50 a končia hlavným uzáverom plynu (HUP) pred regulátorom plynu. Regulácia plynu pre 
jednotlivých odberateľov bude  na hranici pozemku alebo pred vstupom do jednotlivých objektov. 
Z dôvodu zmeny tlakovej úrovne prevádzkovaného plynovodu z NTL na STL – 100 kPA na uliciach je 
nutné osadiť nové skrinky s domovými regulátormi príslušného výkonu na hranicu pozemku 
odberateľa, resp. do existujúcej skrinky merania osadiť regulátor z dôvodu regulácie z STL 100 – kPa 
na NTL – 2,1 kPa. Súčasťou objektu je i regulácia z STL 100 kPa na NTL -2,1 kPa pre domové 
plynovody. Regulátory (domové a priemyselné) výkonov: 6 m3.hod.-1, 10 m3.hod.-1, 25 m3.hod-1 
a 40 m3.hod-1 budú osadené v plastových skrinkách na hranici pozemku odberateľa, v oplotení  
a v obvodovom murive rodinných domov. 
Celkový počet novovybudovaných pripojovacích plynovodov PE D40,D32,D25 –101 ks v dĺžke 756 m 
(dĺžka vrátane stúpajúcej časti). 
Celkový počet pretlakovaných prepojovacích plynovodov NTL na STL DN40, DN32 – 3 ks v dĺžke 47 
m (vrátane stúpajúcej časti). 
Celková dĺžka STL pripojovacích plynovodov: - 803 m 
(dĺžka vrátane stúpajúcej časti) 
Celkový počet pripojovacích plynovodov: 104 ks 
Celkový počet regulátorov: 104 ks. 
 
SO 03 - NTL domové dopojenia OPZ 
Úprava plynoinštalácií pozostáva z dopojenia od existujúceho HUP vrátane jeho výmeny po výstup 
z novoosadených doregulačných zariadení príslušnej dimezie. Rozsah prác pri dopájaní NTL 
domových plynovodov: 

- zemné práce – výkop šachty na prepojenie, ryha pre nové potrubie, spätný zásyp 
- prepojene potrubia po demontáži plynovodu 
- nové potrubie od skrinky po pôvodný HUP domového plynovodu, materiál na domové NTL 

plynovody (dopojenia): oceľové, resp. PE potrubie podľa jednotlivých dimenzií 
(D50,D40,D32,D25), resp. oceľové, bezošvé rúry podľa jednotlivých dimenzií (oceľové Ø33,7x  
3,2, Ø 42,4x 3,2, Ø 48 x 3,2, Ø 60,3 x 4) 

- vykonanie tlakovej skúšky, odbornej prehliadky u každého odberateľa a geodetického 
zamerania 

- spustenie odberného plynového zariadenia do prevádzky napustením plynu 
Zhotoviteľ po zrealizovaní odberného plynového zariadenia odovzdá odberateľovi PD skutočného 
vyhotovenia OPZ a univerzálny kľúč od skrinky merania a regulácie. 
Celkový počet domových dopojení: 106 ks.  
 
PS 01 – Podzemná URZ1 STL/NTL 50m3/hod 
Nadzemná URZ2 STL/NTL 100 m3/hod 
Pre zabezpečenie dodávok plynu do NTL distribučných sietí, ktorých rekonštrukcia nie je predmetom 
tejto stavby, je nutné dočasne osadiť dve uličné doregulačné zostavy – URZ na doregulovanie tlaku 
z STL na NTL. Uličná doregulačná zostava URZ1 (podzemná) osadená v chodníku na Slnečnom 
námestí bude o výkone 50 m3/hod a URZ2 (nadzemná) osadená na Slnečnom námestí bude 
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o výkone 100 m3/hod. Po prechode NTL distribučnej siete na prevádzkový tlak STL budú tieto URZ 
zrušené. 
Každá podzemná RZ pozostáva z dvoch častí: 

- podzemný plastový kontajner 
- regulačná jednotka s použitím štandardných regulačných a zabezpečovacích prvkov  

 
Špecifikácia: 
Stavba je členená na stavebné objekty prevádzkový súbor: 
SO 01 STL PE Plynovody – 100 k Pa 
SO 01.1 – Prepoje a odpoje 
SO 02 STL PE Pripojovacie plynovody – 100 kPa 
SO 03 – NTL domové dopojenia OPZ 
PS 01 – Podzemná URZ1 STL/NTL 50 m3/hod., Nadzemná URZ2 STL/NTL 100 m3/hod. 
 
4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe 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 je zaradenie navrhovateľa do 1. kvalifikačného stupňa Kvalifikačného 
systému „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s." vyhláseného vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 111/2013  dňa 8.6.2013, číslo oznámenia 8768 – KSP, číslo 
oznámenia v Úradnom vestníku EÚ/S 2013/S 109-187059 dňa 7.6.2013. 

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 
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 
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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 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: „SD/14306-RE-RESO Rekonštrukcia 
plynovodov Trenčín – Biskupice 2.sc, ul. Chalúpkova a okolie, ÚO00642“ a nápis „SÚŤAŽ 
– NEOTVÁRAŤ“. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. 

Návrhy je potrebné predložiť na adrese:  
SPP - distribúcia, a.s.  
Podateľňa 
Ing. Katarína Škopeková 
Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava  

a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. 
 
7.    Lehota podávania návrhov: 

Do 26.01.2016 do 12:00 hod.  
 
8.    Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 31.03.2016 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. 27.01.2016 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 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. 
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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 spolu s výzvou na účasť obdržia navrhovatelia zaradení do 1. stupňa 
Kvalifikačného systému: „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, 
a.s.“ prostredníctvom portálu PROe.biz, právo vyhlasovateľa podľa bodu 5 tohto vyhlásenia 
vyššie týmto nie je dotknuté. 

 


