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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

______________________________________________________________________ 
 
 

1. Vyhlasovate ľ 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 vyhlasovate ľa súťaže:  
Meno: Beáta Robotová 
Telefón: 02/6262 4167 
E – mail: beata.robotova@spp-distribucia.sk  
 
3. Predmet obchodnej verejnej sú ťaže: 
 
Predmetom obstarávania sú:  
 
- farby, riedidlá a materiál používaný pri náterových prácach pre prevádzku a údržbu plynovodov 
(ďalej len „náterový materiál“)  
 
Nákup bude realizovaný na základe objednávok podľa podmienok Rámcovej zmluvy. 
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvori ť a ďalšie obchodné podmienky: 
 
Vyhlasovateľ uzatvorí:  
Rámcovú kúpnu zmluvu na farby, riedidlá a materiál používaný pri náterových prácach pre 
prevádzku a údržbu plynovodov  v lehote, uvedenej vo vyhlásených podmienkach tejto súťaže 
s navrhovateľom, ktorý sa na základe hodnotenia a kritéria umiestnil na prvom mieste. S úspešným 
navrhovateľom bude uzatvorená Rámcová kúpna zmluva.   
 
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 ú časti v sú ťaži: 

Na účely preukázania spôsobilosti plni ť predmet zmluvy sa požaduje od navrhovate ľa 
predloženie nasledujúcich dokladov:  
 
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný 

predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie predmetu obstarávania alebo iný 
doklad o oprávnení podnikať.  

b) Čestné vyhlásenie (originál, opatrený pečiatkou a podpisom) navrhovateľa, že: 
I. výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vrátane neodvolateľnosti návrhu;  
II. sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich       

3 rokoch;  
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III. nemá evidované daňové nedoplatky  a nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia;  

IV. nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze 
alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je 
v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla;  

V. nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov 
predpisov platných v krajine jeho sídla.   

 
Na účely preukázania finan čnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od na vrhovate ľa 
požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:  
 
c) Kópiu osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie 

podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je platcom DPH. 
d) Prehľad obratu navrhovateľa v predmete obstarávania (dodávka farieb, riedidiel a materiálu 

používaného pri náterových prácach) za roky 2011 – 09/2013, minimálne vo výške 50.000 EUR. 
Doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a podpisom navrhovateľa (Príloha č. 3 
súťažných podkladov). 

e) Minimálne 3 zmluvy (referencie) od najdôležitejších odberateľov z hľadiska finančného objemu, 
predmetom ktorých bola dodávka farieb, riedidiel a materiálu používaného pri náterových prácach 
v období rokov 2011 – 09/2013 v závislosti od vzniku navrhovateľa (Príloha č. 4 súťažných 
podkladov).  
Do referenčného zoznamu navrhovateľ zahrnie minimálne jednu (1) zmluvu (referenciu) na 
dodávku farieb, riedidiel a materiálu používaného pri náterových prácach s finančným plnením 
nad 10.000 EUR/rok pre jedného odberateľa. Za jednu (1) referenciu sa považuje zmluva od 
jedného (1) odberateľa. Každá z predložených referencií musí obsahovať:  
-  obchodné meno, sídlo a zameranie odberateľa; 
-  lehoty dodania; 
-  dĺžka zmluvného vzťahu; 
-  výška finančného plnenia každej zmluvy za rok; 
-   kontaktnú osobu (meno, tel. číslo, e-mail) odberateľa; 

f) Čestné vyhlásenie (originál opatrený pečiatkou, menom a podpisom) navrhovateľa, že: 
I.   v prípade úspešnosti sa zaväzuje pri každej dodávke tovaru doložiť tzv. „Kartu 

bezpečnostných údajov“ (KBU)    
II.  dodržiava nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES):  

a) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok;  
b) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení výrobkov.  

 
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 v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný 
predložiť dokladovú a cenovú časť návrhu v papierovej forme cez podateľňu SPP a zároveň vložiť 
cenový návrh aj elektronicky na portál www.proe.biz. Podrobné informácie o spôsobe elektronického 
predkladania návrhov budú zaslané navrhovateľom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady. Táto výzva im 
bude zaslaná v mene vyhlasovateľa prostredníctvom portálu proe.biz najneskôr 2 pracovné dni pred 
uplynutím lehoty na predkladanie návrhov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe predkladania návrhov sú 
uvedené v súťažných podkladoch a vo výzve na elektronické predloženie návrhu.  
 
7. Lehota podávania návrhov: 
 
11. november 2013 do 12,00 h 
 
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
 
Lehota na oznámenie vybraného návrhu je najneskôr do 31.12.2013.  
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. 
12.11.2013 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 Rámcovú kúpnu zmluvu s tými navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky 
účasti vrátane podmienok účasti uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia 
návrhov podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v súťažných podkladoch sa umiestnil        
na (1) prvom mieste.  
 

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. Bližšie informácie o priebehu 
a podmienkach elektronického výberového konania sú uvedené v súťažných podkladoch, resp. vo 
výzve na účasť v elektronickom výberovom konaní. 

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. 
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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 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 7.11.2013 do 12.00 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. 
 

 
 


