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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: Mgr. Katarína Valachovičová 
Telefón: +421 (2) 6262 5113 
E – mail: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk 

 
3.  Predmet obchodnej verejnej sú ťaže: 
  

SD/14603-RE-RESO; Realizácia zemných prác na stavbe : Rekonštrukcia plynovodov UO01599 
Košice - Mier, 1.SC  

Realizovanie zemných prác (odstránenie krytov chodníkov a ciest, výkop rýh a montážnych jám, 
zásyp rýh a montážnych jám, prípadné rozšírenie povrchu živičných krytov, frézovanie, vozovka, 
chodník, riadené mikrotunelovanie, zemné práce súvisiace s osadením poklopu, rekonštrukcia 
cestného obrubníka) v celkovej dĺžke 2 442 m, v členení podľa SO: 
 
Objekt SO 01 STL plynovody 
Dĺžka STL plynovodov: celkom 2 028 m 
Materiál STL plynovodov: PE 100RC, SDR 17,6 
 
Objekt SO 02 STL pripojovacie plynovody 
Dĺžka STL prípojok: celkom 56 ks, 414 m 
Materiál STL plynovodov: PE 100RC, SDR 11 
 
Objekt SO 03 dopojenia OPZ 
Celkový počet 56 ks OPZ. 
Je potrebné zrealizovať podľa jednotlivých PD pre OPZ vypracované externým projektantom, ktoré sú 
súčasťou projektovej dokumentácie. 
 
Objekt SO 04 Prepoje a odpoje č. 1 - 8 
Výkop montážnych jám v rastlom teréne, chodníku a v komunikácii 
 
 
Špecifikácia: 
 - vytýčenie inžinierskych sietí (okrem plynárenských sietí objednávateľa SPP-D, ktoré vytyčujú 

pracovníci objednávateľa SPP-D); 
- dodanie, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného značenia, bezpečnostného značenia 

a zariadenia (pevné zábrany, prechodové lávky, paženia, ...) potrebného v súvislosti s 
vykonávaním Diela v súlade s platnými právnymi predpismi; 

- kompletná realizácia zemných, stavebných a ďalších prác potrebných pre zrealizovanie Diela 
okrem prác realizovaných objednávateľom SPP – distribúcia a.s., sekcia DU;   

- dodávka materiálu potrebného na vykonanie Diela súvisiacu s realizovanými prácami, okrem 
materiálu zabezpečovaného objednávateľom SPP – distribúcia a.s., sekcia DU; 

- potrebné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy podľa 
jednotlivých  zložiek životného prostredia ako voda, odpady, ovzdušie, príroda resp. zabezpečenie 



 

Strana 2 z 4                                                              Formulár na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

potrebných oznámení podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ak Objednávateľ nebude písomne 
informovať Zhotoviteľa, že ich zabezpečí Objednávateľ; 

- preprava, zhromažďovanie a zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia odpadu   v súlade s 
platnými právnymi predpismi; 

- spätné úpravy terénu a povrchov po ukončení vykonávania Diela do pôvodného stavu podľa 
podmienok uvedených v projektovej dokumentácii a povolení na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií a zelene  s prihliadnutím na vykonanie Diela (ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú na inej úprave terénu a povrchov); 

- dodanie podkladov pre vypracovanie predpísanej technickej dokumentácie (atesty použitých 
materiálov, potvrdenie o uložení odpadov, ...);   

- dodanie súpisu skutočne vykonaných prác vo forme čerpania položkovitého rozpočtu, 
vyhotoveného v programe ODIS;  

- dodanie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela vrátane prepojov a dopojení OPZ 
v systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, 3.triedy presnosti, v grafickej forme MicroStation, s 
nadstavbou TePlyn č.372 aj v elektronickej forme; v ktorom budú zamerané aj všetky križovania 
plynovodu s cudzími zariadeniami  spolu s identifikáciou majiteľa cudzieho zariadenia a s 
aktualizáciou polohopisu okolia; 

-  dodanie osobitného geodetického zamerania (len polohopis) skutočného vyhotovenia konečných 
spätných úprav terénu a povrchov po ukončení vykonávania Diela, najmä spevnených 
a nespevnených plôch s určením ich výmery a popisu typu (napr. liaty asfalt, asfaltobetón, betón, 
zámková dlažba, trávnatá plocha  apod.) a umiestnenia (komunikácia, chodník, parkovisko, 
rastlinný terén) v papierovej aj elektronickej forme. 

 
 
4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvori ť 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 ú časti v sú ťaži: 

Podmienkou účasti navrhovateľa v súťaži je, že 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 
akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a 
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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: 

Navrhovateľ je povinný predložiť návrh obsahujúci dokladovú a cenovú časť v jednom 
uzavretom obale . Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné obchodné údaje 
navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa) adresu vyhlasovateľa, kontaktnú osobu 
vyhlasovateľa a heslo súťaže:  „SD/14603-RE-RESO; Realizácia zemných prác na stavb e: 
Rekonštrukcia plynovodov UO01599 Košice - Mier, 1.S C“ a nápis „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“. 

Navrhovateľ predkladá návrh v slovenskom alebo českom jazyku. 
 
Návrhy je potrebné predložiť na adrese:  
SPP – distribúcia , a.s.  
Podateľňa 
Mgr. Katarína Valachovičová 
Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava  

       a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. 
 

7.    Lehota podávania návrhov: 

Do 25.11.2015 do 12:00 hod.  
 
8.    Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 29.02.2016. 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. 26.11.2015 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 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. 
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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. 

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 25.11.2015 do 12.00 hod.  
 
na adresu: 
SPP - distribúcia , a.s. 
podate ľňa 
Mgr. Katarína Valachovi čová 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava 
alebo na e-mail: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk . 
 
Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. 
Súťažné podklady spolu s výzvou na účasť obdrží navrhovateľ elektronicky, prostredníctvom 
portálu PROe.biz. 
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý požiadal o poskytnutie súťažných podkladov 
v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. 
V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, 
ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). 

 


