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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

______________________________________________________________________ 
 

Údaje, ktoré sa požadujú uverejniť: 
 

 
1. Vyhlasovateľ 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 vyhlasovateľa súťaže: 
Meno: Ing. Peter Bohunický 
Telefón: +421 2 20402108 
E – mail: peter.bohunicky@spp-distribucia.sk 
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:  

sú Regulátory tlaku plynu 10 m
3
/h, 25 m

3
/h, 40 m

3
/h a poskytnutie servisnej činnosti na obdobie 5-

tich rokov odo dňa podpisu zmluvy. 
 
Predmet obstarávania je rozdelený do nasledovných častí, pričom Navrhovateľ predloží svoj návrh na 
jednu alebo viacej častí Predmetu súťaže: 

Časť predmetu obstarávania (popis tovaru) 

1. regulátory tlaku plynu v rohovom vyhotovení s pripojovacím rozmerom ¾“ – 5/4“ sf – 103mm s 
objemovým prietokom do 10 m3 .h-1 

2. regulátory tlaku plynu v rohovom vyhotovení s pripojovacím rozmerom ¾“ – 5/4“ sf – 103mm s 
objemovým prietokom do 25 m3 .h-1 

3. regulátory tlaku plynu v rohovom vyhotovení s pripojovacím rozmerom ¾“ – 5/4“ sf – 103mm s 
objemovým prietokom do 40 m3 .h- 1 

4. regulátory tlaku plynu s priamou náhradou pripojovacieho rozmeru  DN25/PN16 – DN 32/PN6-
140mm s objemovým prietokom do 10 m3h-1 

 
Bližšie technické parametre ako aj definovanie požiadaviek na predmet zmluvy sú špecifikované 
v prílohe č. 1 súťažných podkladov . 
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 

Plnenie, ktoré je predmetom obstarávania, bude dodávané na základe: 

1. Rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Rámcovej zmluvy o poskytovaní služby (Servisná zmluva) uzavretej podľa § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, podpísanej zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

Ďalšie obchodné podmienky vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie, 
sú uvedené v súťažných podkladoch. 
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5. Podmienky účasti v súťaži: 

Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť doklad 
o oprávnení podnikať a ďalšie doklady a listiny, 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 elektronicky na portál 
PROebiz (prostredníctvom ikony Prílohy účastníka). 

Výzva na registráciu na portáli bude zaslaná navrhovateľovi v mene vyhlasovateľa prostredníctvom 
portálu PROebiz, a to do 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súťažné poklady. Vo výzve 
budú uvedené ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu a formy predkladania Návrhu na plnenie kritérií 
na portál PROebiz. 
 
7. Lehota podávania návrhov: 

Do 14.3.2016 do 16,00 hod. 
 
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 30.6.2016. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 
 
9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov: 

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania návrhov navrhovateľov, t.j. 14.3.2016 
a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa 
(Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava). 
 
10. Zábezpeka 

Vyhlasoveľ 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. 

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. 
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13. Ďalšie informácie: 

Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 11.3.2016 do 14,00 hod. elektronicky (e-
mailom) na adrese: peter.bohunicky@spp-distribucia.sk. Vyhlasovateľ odporúča potenciálnym 
navrhovateľom, aby súčasťou žiadosti o súťažné podklady boli kontaktné údaje navrhovateľa 
(obchodné meno, sídlo, IČO, tel. kontakt na mobil. telefón, e-mail). Súťažné podklady budú 
sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proe.biz. 
 
Dátum: 22. 2. 2016 

mailto:peter.bohunicky@spp-distribucia.sk
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INVITATION TO THE TENDER 

______________________________________________________________________ 
 

 
1. The Employer:  

SPP – distribúcia, a.s. 

Address: Mlynské nivy 44, 825 11/b, Bratislava 
company registered in the Commercial Register of District Court 
Bratislava I, section: Sa, file no.: 3481/B 
COMPANY REGISTRATION NUMBER: 35 910 739 

 
2. Contact Person of the Employer: 

 
Name: Ing. Peter Bohunický 
Phone: +421 2 20402108 
E-mail: peter.bohunicky@spp-distribucia.sk 
 
3. Tender Description  

Gas pressure regulators 10 m
3
/h, 25 m

3
/h, 40 m

3
/h and Service for 5 years period from the Contract 

signature. 

 
Subject of the Tender is divided to following parts, where the Tenderer submits the Bid for one or more 
Parts of the Subject of the Tender: 

Contract part (goods descripition) 

5. Gas pressure regulator in „corner“ performance with 
connection dimension ¾“ – 5/4“ sf – 103mm with the 

performance up to 10 m
3
/h 

6. Gas pressure regulator in „corner“ performance with 
connection dimension ¾“ – 5/4“ sf – 103mm with the 
performance up to 25 m

3
/h 

7. Gas pressure regulator in „corner“ performance with 
connection dimension ¾“ – 5/4“ sf – 103mm with the 
performance up to 40 m

3
/h 

8. Gas pressure regulator with direct substitute of the 
connection dimension DN25/PN16 – DN 32/PN6-140mm 
with the performance up to 10 m3h-1 

 
The part of the procurement is also the Service agreement for purchased Gas pressure regulators for 
the period of 5 years from the signature of the Service agreement. 
 
Closer technical parameters as well as the definition of the requirements for the Subject of the 
Contract are specified in Annex No. 1 of the Tender documents. 
 
 
4. Type of Contract to be awarded and other terms and conditions. 
 
The contract will be concluded with the winning Tenderer as following: 

 The Framework contract for the Goods delivery will be signed according to § 409 and following 
of Act. No. 513/1991 Coll. Commercial Code, signed by both contractual parties; 

 The Services framework contract (Service works) will be signed according to § 269 Art. 2 of 
Act. No. 513/1991 Coll. Commercial Code, signed by both contractual parties. 
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For more information including technical specification please follow the Tender documents. 
 
5. Terms of Participation 

In order to demonstrate competence to implement the Contract, each Tenderer shall submit proof of 
business license and other documents and evidence referred to in the Tender Documents. 

The Employer reserves the right to exclude a Bid of a Tenderer who, in the previous contractual 
relationship with the Employer, had committed a breach of its obligations. 

 
6. Method of Submission: 

The Tenderers submit Bids in Slovak or in Czech language in an electronic form using the e-auction 
portal PROebiz. 

Registration invitation on the e-auction portal will be delivered to the Tenderer in the name of the 
Employer via the PROebiz portal until 2 working days from the delivery of the Tender documents 
request. There will be mentioned all the details relevant to the way and form of the Bid submission on 
the PROebiz portal. 
 
7. Deadline for the submission of bids: 

By 14.03.2016 till 16pm. 
 
8. Deadline for the announcement of the winning Bid: 
By 30.06.2016. The Employer reserves the right to extend the deadline for the announcement of the 
winning Bid. 
 
9. Date and place of the evaluation of the proposals: 

Deadline for the evaluation of Bids will begin on the date of the opening of Bids, i.e. 14.03.2016 and 
ends on the date of the announcement of the winning Bid. The place of the evaluation of proposals is 
the seat of the promoter (Mlynske nivy 44, 825 11/b, Bratislava). 
 

10. Tender Bond 

The Employer does not require Tender Bond. 
 
11. Method of determination of the best Bid: 

The Employer will award the Contract to the Tenderer, who complied with all the Terms and 
Conditions of the Tender, including other conditions set forth in the Tender Conditions and who will be 
first in the ranking order drawn up on the basis of the evaluation of Bids according to the evaluation 
criteria contained in this Invitation / Tender Documents, 

The Employer reserves the right to limit the number of selected Tenderers and invite them to individual 
negotiations to agree on the contractual terms. 

The Employer reserves the right to negotiate in several successive stages with selected Tenderers 
about their respective Bids with the option to submit an updated Bid after each stage of the 
negotiations. The Employer reserves the right to invite Tenderers to update the final Bid by the use of 
electronic auction. More information about the course and conditions of the electronic auction is give in 
the Tender Documents. 

The Employer shall, pursuant to Section 283 of the Commercial Code, reserves the right to change 
published Terms and Conditions of the Tender or cancel the Tender, without disclosing any reason. 

The Employer reserves the right to reject any or all submitted Bids or award the Contract to multiple 
Tenderers. 
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12. Cost Reimbursement Liability 

The Employer will not reimburse the costs of Tenderer associated with the participation in the Tender. 
The Tenderers shall bear all costs associated with their participation in the Tender. 
 
13. Additional Information: 
 
Tenders Documents can be requested by 11.03.2016 to 14 pm, electronically (by e-mail) to the 
address: peter.bohunicky@spp-distribucia.sk. It is recommended that all prospective Tenderers 
include their contact information (business name, address, company registration number, phone, 
mobile phone, e-mail) in their request for Tender Documents. The Tender Documents will be made 
available to prospective Tenderers upon their registration on the proe.biz Portal. 
 
Date: 22.02.2016 
  

mailto:peter.bohunicky@spp-distribucia.sk

