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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

______________________________________________________________________ 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže:  

Obchodné meno: 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: Mgr. Daniela Ivaničová 
Telefón: +421 (2) 2040 2106 
E – mail: daniela.ivanicova@spp-distribucia.sk 
 
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
 

„Zemné a výkopové práce na plynárenských zariadeniach SPP – distribúcia, a.s. -  
Lokality č. 7, 18, 19, 20 a 21“ 

 
Realizácia zemných a výkopových prác na plynárenských zariadeniach prevádzkovaných SPP – 
distribúcia, a.s. a ich následný zásyp a prevedenie povrchových úprav, vrátane vybavenia príslušných 
povolení (najmä tzv. rozkopávkové povolenie) pričom:  

- v prípade prác typu O (ostatné) sa vyžaduje zhotovenie výkopu (odkopanie) a vykonanie 
ďalších činností do 10 pracovných dní od doručenia požiadavky alebo  

- v prípade prác typu P (pohotovosť) sa vyžaduje:  
• nástup do troch hodín, pokiaľ je požiadavka vznesená v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod., 

alebo  
• nástup do dvoch hodín, pokiaľ je požiadavka vznesená v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod.  

(ďalej „pohotovosť“). 
 

Predmet obstarávania je rozdelený na časti (lokality): 
7. Hlohovec, Trnava 
18. Rožňava, Rimavská Sobota, Revúca 
19. Bytča, Čadca, Považská Bystrica 
20. Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Žilina 
21. Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín 

 
Navrhovateľ môže predložiť Návrh na jednu alebo viacero častí (Lokalít), pričom pre každú 

lokalitu týmto podáva samostatný Návrh na uzatvorenie samostatnej Zmluvy (za samostatný 

Návrh na uzatvorenie zmluvy sa považuje predloženie Návrhu na plnenie Kritérií na konkrétnu 

lokalitu).   

 

Špecifikácia: 

Zemné a výkopové práce na potrubných plynárenských zariadeniach podľa potrieb obstarávateľa 
a následne uvedenie dotknutého územia do pôvodného stavu.  
Práce ďalej zahŕňajú:   
• inžinierska činnosť  

-    oznamovacia povinnosť o havárii /príslušný cestný úrad/ - úrad vydá rozhodnutie 
o podmienkach uvedenia komunikácie do pôvodného stavu,  

-    oznamovacia povinnosť /správcovia komunikácií, zelene, iné orgány, žiadosť o rozkopávku/,  
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-    relevantné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy podľa 
jednotlivých zložiek životného prostredia ako voda, odpady, ovzdušie, príroda resp. 
zabezpečenie potrebných oznámení podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,  

-    oznamovacia povinnosť vo vzťahu k súkromným vlastníkom, 
-    vyjadrenie správcov sietí /VaK, RZ –VN, NN,  telekomunikačné spoločnosti, správca káblovej 

televízie, správca diaľkových telekomunikačných káblov, správca komunikácií a pod./,  
-    odovzdanie verejného priestranstva späť správcovi sietí a správcovi verejnej zelene, 
-    plnenie uložených podmienok na úseku ochrany prírody a krajiny, zabezpečenie náhradnej 

výsadby drevín (ak bola uložená úradom) a aj následnej starostlivosti o dreviny po určenú 
dobu, 

• osadenie dopravného značenia a vypracovanie projektu organizácie dopravy /príslušný dopravný 
inšpektorát/ 

• zabezpečenie vytýčenia ostatných sietí,  
• zabezpečenie staveniska v zmysle platnej legislatívy a označenie miesta poruchy,  
• búracie a demolačné práce spevnených plôch /chodník, vozovka/, 
• výkopové práce - odkopanie poruchy /ručné kopanie, príp. mechanizmami/, 
• zapaženie výkopu, príp. svahovanie v zmysle legislatívy, 
• zriadenie výbehovej jamy pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov, 
• čerpanie vody z výkopu, 
• zabezpečenie dočasného premostenia výkopu, 
• zarezanie spevnených plôch výkopu /betónu, asfaltu/, 
• zhromaždenie, preprava a zneškodnenie vzniknutého odpadu oprávnenou osobou pri zemných 

a obslužných prácach oprávnenou osobou, 
• plnenie povinnosti držiteľa a pôvodcu vzniknutého odpadu, 
• zásyp výkopu po ukončení opravy poruchy /v zmysle platných STN, TPP/, 
• priebežné zhutňovanie /v zmysle platných STN, TPP/, 
• uvedenie terénu do pôvodného stavu /spevnenie terénu, sadové úpravy, rekultivácia/, 
• očistenie miesta a okolia miesta výkopu, 
• stavebné práce pri prepojoch /pri rušení a pripájaní plynárenských zariadení, pri odpájaní a 

pripájaní neplatičov/. 
 
Ďalšie podmienky súťaže, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže vrátane špecifikácie, sú uvedené  
v Súťažných podkladoch. 
 
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť, ako aj ďalšie obchodné podmienky: 

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Rámcovej zmluvy o dielo uzavretej v 

zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 

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 sú uvedené v súťažných 
podkladoch.  
 
 
5. Podmienky účasti v súťaži: 
Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť doklady, 
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 a miesto 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 
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obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa, 
kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „Zemné a výkopové práce na plynárenských 
zariadeniach SPP – distribúcia, a.s. - Lokality č. 7, 18, 19, 20 a 21  “ a nápis „SÚŤAŽ - 
NEOTVÁRAŤ“. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.  
 
Návrhy je potrebné predložiť na adrese sídla vyhlasovateľa:  
SPP – distribúcia, a.s. 
Podateľňa 
Mgr. Daniela Ivaničová 
Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava 
 
7. Lehota podávania návrhov: 
Do 03.11.2016 do 12,00hod. 
 
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
Do 31.01.2017.  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. 
04.11.2016 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: 
Najvýhodnejším Návrhom bude pre vyhlasovateľa Návrh s najnižšou navrhovanou „CENOU“ celkom 
(Výsledný koeficient „K“) v danej lokalite, a tomuto bude priradené prvé miesto v poradí úspešnosti 
Návrhov. Ostatné ponuky budú zoradené vzostupne podľa výšky ponúknutej CENY celkom. Ponuke 
s najvyššou CENOU celkom v danej časti bude priradené najvyššie poradové číslo. 

V prípade, že Navrhovateľ predložil najvýhodnejší návrh pre viaceré lokality, Vyhlasovateľ si 
vyhradzuje právo neuzatvoriť s týmto Navrhovateľom zmluvy pre niektoré z týchto lokalít a to na 
základe posúdenia kapacitných možností Navrhovateľa (podľa úvah Vyhlasovateľa) z dôvodu, že 
Vyhlasovateľ má záujem na riadnom plnení Zmluvy. 
 

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 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 elektronického výberového 
konania budú uvedené 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. 

 
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. 
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13. Ďalšie informácie: 
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej 
elektronicky na adresu: daniela.ivanicova@spp-distribucia.sk  odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr 
do 02.11.2016 do 12,00hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky  
najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti.  
 
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote 
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. 
 
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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