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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

________________________________________________________________________ 
 

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. Katarína Škopeková 
Telefón: +421 (2) 2040 2104 
E – mail: katarina.skopekova@spp-distribucia.sk 

 
3.  Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
  

„ SD/14307-RE-RESO Obnova plynovodov Trenčín, Biskupice  - 3.SC, ul. Inovecká a 

okolie“  

Predpokladané množstvo, rozsah: 

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúcich oceľových NTL a STL plynovodov DN80, 
DN100, DN150, DN200 a DN300, pripojovacích plynovodov a OPZ v intraviláne mesta Trenčín, 
mestská časť Biskupice v uliciach: Inovecká, Strojárenská, Soblahovská. 
 
Prevádzkové objekty: 
PS-01 ÚPRAVA TECHNOLÓGIE RS 
Existujúce RS 5000 Trenčín -2 Inovecká (pri NC-Baumax) o výkone 5000 m3/h navrhovanou zmenou 
tlakovej úrovne miestnej siete na prevádzkový pretlak STL 100 kPa vyvoláva potrebu úpravy exist. 
regulačnej stanice, a to demontáž výstupného NTL regulačného stupňa v technologickej časti RS. 
Exist. regulátory tlaku plynu druhého stupňa STL/NTL budú demontované a nahradené prírubovými 
potrubnými medzikusmi. Napojenie RS na navrhovaný pretlakový STL PE plynovod sa zrealizuje 
minimálne krátkej odstávky RS, v období mimo vykurovacieho obdobia. 
 
Stavebné objekty: 
 
SO- 01 PLYNOVODY 
Predmetom stavebného objektu je vybudovanie nových STL plynovodov z materiálu PE 100RC 
o dimenziách D110, D90, D63, D50, D40 a D32 v celkovej dĺžke cca 1140 m a maximálne možnej 
miere situované v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov. Existujúce NTL oceľové 
plynovody, ktoré nie sú predmetom riešenia obnovy na  uliciach  Jaroša, Bezručova, Dlhé hony 
a Soblahovská, budú dopojené na existujúci rekonštruovaný STL1 PE plynovod, prostredníctvom 
uličných regulačných zostáv URZ. 
URZ-3 o výkone 150m3/hod na odbočke z ul. Inovecká do ul. kpt.Jaroša v uzlovom bode 6. 
URZ-4 o výkone 100m3/hod na odbočke z ul. Inovecká do ul. Bezručova v uzlovom bode 10. 
URZ-5 o výkone 150m3/hod na odbočke z ul. Inovecká do ul. Dlhé hony v uzlovom bode 14. 
URZ-6 o výkone 200m3/hod na odbočke z ul. Soblahovská v uzlovom bode 16. 
 
Uličné regulačné zostavy URZ v nadzemnom prevedení budú umiestnené v zeleni, v typovej plastovej 
skrini s kovovým rámom. Skriňa URZ bude ukotvená na rúrkových nosníkoch s betónovými 
prefabrikátmi, príp. betónovej doske. Trasy navrhovaných STL plynovodov sú navrhnuté prevažne  
v chodníkoch a potom asfaltových miestnych komunikáciách a v iných spevnených  nespevnených 
plochách, v závislosti od existujúcich inžinierskych sietí a priestorových možností.  Realizácia 
rekonštruovaných plynovodov bude z časti výkopovou metódou a časť bude realizovaná 
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bezvýkopovou metódou – relining, pri ktorej dôjde k zatiahnutiu nového plynovodného potrubia do 
pôvodného plynovodu. 
 
SO- 02 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 
 Na navrhované STL plynovody je navrhnuté napojenie jednotlivých odberateľov pripojovacími 
plynovodmi 31 ks v celkovej dĺžke 454 m o dimenziách D40 a D32 pre odberateľov v kategórii MO, 
KBV a IBV.  
 
SO-03 DOPOJENIA OPZ 
V rámci obnovy pripojovacích plynovodov bude zrealizované prepojenie domových plynovodov medzi 
domovým uzáverom, umiestneným na výstupe novo osadeného DRZ a pôvodným HUP. 
Pôvodné meradlá pre odberateľov v RD kategórie domácnosť, budú vymiestnené do novoosadených 
skriniek DRZ, vybudovaných v rámci obnovy prípojok. 
 
 SO-04 PREPOJE A ODPOJE 
Odpojovacie a prepojovacie práce budú zrealizované v zmysle projektovej dokumentácie a v súlade 
s technologickým postupom vypracovaným zhotoviteľom a odsúhlaseným poverenými pracovníkmi 
SPP-distribúcia, a.s.  
 
Špecifikácia: 
Stavba je členená na: 
 
prevádzkové objekty: 
PS-01 ÚPRAVA TECHNOLÓGIE RS 
 
stavebné objekty: 
SO- 01 PLYNOVODY 
SO- 02 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 
SO-03 DOPOJENIA OPZ 
SO-04 PREPOJE A ODPOJE 

 
4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť 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 účasti v súťaži: 

Podmienkou účasti je zaradenie navrhovateľa do 1. kvalifikačného stupňa Kvalifikačného 
systému „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s." vyhláseného vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 111/2013  dňa 8.6.2013, číslo oznámenia 8768 – KSP, číslo 
oznámenia v Úradnom vestníku EÚ/S 2013/S 109-187059 dňa 7.6.2013. 

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 
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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 
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: 

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný 
predložiť návrh 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: „SD/14307-RE-RESO Obnova plynovodov 
Trenčín, Biskupice - 3.SC, ul. Inovecká a okolie“ a nápis „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“. 
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. 

Návrhy je potrebné predložiť na adrese:  
SPP - distribúcia, a.s.  
Podateľňa 
Ing. Katarína Škopeková 
Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava  

a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. 
 
7.    Lehota podávania návrhov: 

Do 15.06.2016 do 12:00 hod.  
 
8.    Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 30.09.2016 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. 16.06.2016 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je 
sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava). 

 
10.   Zábezpeka 

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.  
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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. 

 
13.   Ďalšie informácie: 

Súťažné podklady spolu s výzvou na účasť obdržia navrhovatelia zaradení do 1. stupňa 
Kvalifikačného systému: „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, 
a.s.“ prostredníctvom portálu PROe.biz, právo vyhlasovateľa podľa bodu 5 tohto vyhlásenia 
vyššie týmto nie je dotknuté. 

 


