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

 
3.  Predmet obchodnej verejnej sú ťaže: 
 

Protikorózne nátery a práce na plynárenských zariad eniach: 
Dodávka protikoróznych ochranných náterov a ich aplikácia na oceľové potrubia a súvisiace 
konštrukcie premostení, technologických častí regulačných a odorizačných staníc, trasových 
uzáverov a armatúr, vystavených účinkom atmosférickej korózie. 
 
Dodávka náterov a aplikačných prác na zabezpečenie protikoróznej ochrany plynovodov, armatúr 
a súvisiacich kovových konštrukcií plynárenských zariadení v nadzemnom prevedení. 
 
Protikorózne nátery sú definované technickými požiadavkami podľa skupín v Prílohe č. 1 
súťažných podkladov (Technická špecifikácia náterových systémov). 
 
Predmet obstarávania je rozdelený na 6 častí - lokálnych centier (ďalej aj „LC“): 
Časť č. 1: LC Bratislava 
Časť č. 2: LC Nové Mesto nad Váhom 
Časť č. 3: LC Žilina 
Časť č. 4: LC Nitra 
Časť č. 5: LC Zvolen 
Časť č. 6: LC Košice 
 
Navrhovateľ môže predložiť ponuku 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. Územné členenie LC je uvedené v 
Prílohe č. 2 súťažných podkladov (Územné členenie Vyhlasovateľa).  

 
4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvori ť 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. 
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5.     Podmienky ú časti v sú ťaži: 
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 vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom 
zmluvnom vzťahu s Vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností. 

 
 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: „Protikorózne nátery a práce na plynárenských 
zariadeniach“ 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: 

I. etapa - predkladanie dokladovej časti návrhu:  
Do 02.12.2013 do 12:00 hod..  

 
8.    Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 28.02.2013. 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. 03.12.2013 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 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: 
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; 
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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 s tým navrhovateľom, ktorý sa  umiestni v 

poradí ako prvý, alebo s tým navrhovateľom, ktorý na základe výsledku elektronickej aukcie, 
rokovania, a/alebo predloženia revidovaného cenového návrhu, ponúkne najnižšiu celkovú 
cenu a umiestni sa na prvom poradí, ak neodmietne všetky predložené návrhy; 

 
f) vylúčiť ponuku 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 ponuky; 
 
h) neuzavrieť zmluvu s takým víťazom LC, ktorého súčet cien za položky 1. až 6. bude väčší ako 

15% a viac od priemernej ceny súčtu položiek 1. až 6. vysúťažených v ostatných LC. 
 
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 
26.11.2013 do 12.00 hod.  
na adresu: 
SPP - distribúcia , a.s. 
podate ľňa 
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. 

 


