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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. Katarína Valachovičová 
Telefón: +421 2 2040 2110 
E – mail: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk 
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:  

Rekonštrukcia RS a plynovodov Stará Turá, ul. Mýtna UO 00633 

Predpokladané množstvo, rozsah: 

Variant A – Elektroinštalácie a monitoring: 

- premiestnenie elektromerového rozvádzača RE 

- typová napájacia skriňa SK-018 a jej napojenie 

- napojenie prepočítavača plynu zo skrine SK-018 

- kábel pre napojenie rozvádzača monitoringu DT01 

- rozvádzač ohrevu pilotov REH1.2 a jeho napojenie 

- osvetlenie regulačnej stanice 

- skrátenie napájacieho kábla rozvádzača Chirany 

- meranie a regulácia 

- ochrana pred bleskom 

- uzemnenie technológie regulačnej stanice 

- uzemňovacia sústava 

- ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche a základná ochrana pred priamym dotykom   
živých častí 

- rozvádzač monitoringu DT01 

- slaboprúdové rozvody 

- elektrická požiarna signalizácia 

- meranie spotreby elektrickej energie 

 

Variant B – Stavebné úpravy budovy RS: 

Demontáž nasledovných častí:  
- demontáž stropných a stenových prestupov (3xodfuk, vetrací a odfukový komín)  

- demontáž strešnej uzemň. sústavy, oplechovania rímsy, pododkvap. žľabu a dažď. zvodu  

- demontáž okien (3x), stenového osvetlenia (6x) a vetracích otvorov (4x)  

- demontáž elektrických rozvádzačov a elektroinštalácie  

 
Existujúce stropné otvory, vetracie otvory a otvory osvetlenia v stene budú po demontáži 
zabetónované, resp. zamurované. Predmetom úpravy sú existujúce technologické kanály VTL vstupu 
DN80 a STL výstupu DN300 z RS. Ostatné existujúce nevyužité technologické kanály sa zrušia a 
zasypú štrkodrvou.  
Obnova budovy bude pozostávať z výmeny strešnej krytiny a celoplošnej inštalácie novej sanačnej 
asf. izolácie, ktorá sa vyvedie až po oplechovanie rímsy. V rámci rekonštrukcie sa vykoná aj výmena 
oplechovania rímsy a montáž nového okapového plechu, pododkvapového žlabu, dažďového zvodu 
a nového rigola pre odvedenie zrážkovej vody. Po oprave strešnej krytiny sa vykoná montáž nového 
uzemňovacieho systému.  
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V rámci stavebných úprav bude vymurovaná nová priečka hr. 250 mm z porobetónových tvárnic, 
ktorou sa vytvoria dve samostatné miestnosti:  
- miestnosť č. 01 – TECHNOLÓGIA RS 5000  
- miestnosť č. 02 – ELEKTROINŠTALÁCIA  
Vstavok do existujúcej miestnosti RS – miestnosť elektro o rozmeroch (1700 x 2500) mm bude so 
samostatným vstupom z vonkajšieho prostredia  
Súčasťou stavebných úprav je aj osadenie troch oceľových okien s vetracím krídlom o rozmere 
(1770x1180) mm. Okná na južnej strane /2ks/ budú opatrené sklom s bezpečnostnou fóliou proti 
rozbitiu, resp. vysypaniu. V miestnosti 02 – ELEKTROINŠTALÁCIA budú osadené nové 
jednokrídlové plné zateplené oceľové dvere o rozmere (800/1970) mm s trojbodovým zatváraním. 
Vstupné existujúce vonkajšie aj vnútorné dvojkrídlové dvere z oceľového plechu o rozmeroch (1740x 
2420) mm a (1450x2240) mm sú vyhovujúce a budú len zrezané (skrátené) na spodnej strane a 
ponechané na pôvodnom mieste. Dvere i zárubňa budú opatrené tmavohnedým náterom. Nad 
navrhované a existujúce vchodové dvere sa osadia ochranné prístrešky z oceľového rámu s 
polykarbonátovou krytinou.  
Vetranie priestoru RS je riešené pomocou nasávacích a výfukových otvorov v počte 4 ks nad 
podlahou a 4 ks pod stropom. Nasávacie otvory sa osadia s protihlukovými lamelami. Vetracie otvory 
sú chránené protidažďovými žalúziami s mriežkou a so sieťkou proti hmyzu. Žalúzie sú pozinkované 
a lakované v tmavohnedom odtieni.  
V rámci rekonštrukcie podlahy objektu RS je navrhnutá nová betónová podlaha s protišmykovou 
úpravou. Nad technologickými kanálmi VTL vstupu a STL výstupu z RS bude osadená betónová 
dlažba.  
Vnútorné a vonkajšie omietky budú vyspravené a budú zriadené nové nátery vnútorných aj 
vonkajších priestorov RS.  
Súčasťou stavebných úprav je tiež zabudovanie chráničiek a ochranných trubiek pre technológiu RS 
a prívod el. NN. Zabudovanie chráničiek a ochranných rúr upresniť pri montáži podľa požiadaviek 
častí technológie a elektro!  
Všetky zámočnícke a klampiarske výrobky sa opatria nátermi vo farbách a skladbe náterov podľa 
výkazu zámočníckych výrobkov. 

 

Variant C – Plynovody  

Tabuľka dĺžok  

  
Výkop + vťahovanie Pretlakovanie 

m ks m ks 

Plynovody 216 - - - 

Prípojky 
Vodor. časť 153 

8 
- - 

Zvislá časť 12 - - 

OPZ 70 8 - - 

Prepoje 
 

14 - - 

+ dočasný VTL plynovod: DN50 – 24,5 m,  DN25 – 1,5 m 
+ dočasný STL plynovod DN150 – 16 m, DN80 – 11,5 m, DN50 – 0,5 m 
 
Okrem požadovaného množstva plynovodov zhotoviteľ bude realizovať výkopové práce pre zriadenie 
dočasných plynovodov a dočasnej RS 

 
Variant D – Celá stavba 
Pozri varianty A, B, C.   
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť, ako aj 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. 
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Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie 
sú uvedené v súťažných podkladoch. 
 
5. Podmienky účasti v súťaži: 
Podmienkou účasti navrhovateľa v súťaži je, že predloží doklady, preukazujúce spôsobilosť plniť 

predmet zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 
Vyhlasovateľ je oprávnený neprizvať do Súťaže navrhovateľa a/alebo nezahrnúť do vyhodnocovania 
(vylúčiť) Návrh 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 
uzavretej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, akýkoľvek úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom 
mohlo byť porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzavretej 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 poškodenie dobrého mena a/alebo iných oprávnených 
záujmov vyhlasovateľa. 

V prípade, ak navrhovateľ odmietne poskytnúť vyhlasovateľovi súčinnosť v zmysle súťažných 
podkladov, najmä ak odmietne predložiť podpísanú Aktualizovanú zmluvu,  vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo Návrh navrhovateľa odmietnuť a prijať Návrh navrhovateľa, ktorý sa umiestnil ako  ďalší 
v poradí za predpokladu, že tento splnil všetky Podmienky súťaže stanovené vyhlasovateľom. 
Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený navrhovateľa, ktorý mu neposkytol súčinnosť v zmysle tohto bodu 
súťažných podkladov, vylúčiť z účasti v ďalších obchodných verejných súťažiach organizovaných 
vyhlasovateľom. 

V prípade, ak navrhovateľ odmietne uzavrieť zmluvu s treťou osobou určenou vyhlasovateľom, ak mu 
táto povinnosť vyplývala zo zmluvy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo tohto navrhovateľa vylúčiť z 
účasti v ďalších tendroch organizovaných vyhlasovateľom. 
 
6. Spôsob a miesto podávania návrhov: 
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ môže predložiť 
Návrh na ktorýkoľvek z variantov A, B, C, D alebo na viac variantov. 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 obstarávateľa, kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „Rekonštrukcia RS a 
plynovodov Stará Turá, ul. Mýtna UO 00633“ a nápis „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“. Podrobnosti sú 
uvedené v súťažných podkladoch. 
 
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 28. 02. 2017 do 12:00 hod.  
 
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
Do 28. 04. 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. 
01. 03. 2017 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo 
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava). 
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10. Zábezpeka 
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku. 
 
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: 
Každý variant bude vyhodnocovaný samostatne. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým 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 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 a/alebo 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 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 
28.02.2017 do 12.00 hod. na adresu: 

SPP - distribúcia, a.s. 
Podateľňa 
Mgr. Katarína Valachovičová 
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 budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom 
portálu PROebiz. 
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal 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). 

 

mailto:katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk

