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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) 6262 5175 
E – mail: katarina.skopekova@spp-distribucia.sk 

 
3.  Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
  

„ Rekonštrukcia plynovodov UO02771 Nové Zámky 4 – ul. Poľná - Mederská“  

 

Predpokladané množstvo, rozsah: 

PS-01 – Doreguľovacie zariadenie STL/NTL – regulačné zariadenie pre reguláciu tlaku plynu 

z STL 100kPa na NTL 2,1 kPa slúžiace pre zásobovanie NTL plynovodu na ul. Zdravotníckej 

a Slovenskej 

 
       SO-01 – Rekonštrukcia  plynovodov – celková  dĺžka 650 m 

SO-01.1 Rekonštrukcia NTL plynovodu – úsek 1,2-3-4,5-5A, 

ul. Poľná – úsek 1 – d 90 – 2 

ul. Cintorínska – úsek 2-2A-3 – d 160 – 50m, 

ul. Andovská – úsek 2A-4 – d 110 – 170m, 

ul. Andovská – úsek 5-5A – d 225 -22 m, 

SO-01.2 Rekonštrukcia STL plynovodu – úsek 6-7, 8-9-10-11,12-12A, 

ul. Slovenská – úsek 6-7- d 63 – 149m, 

ul. Mederská – úsek 10-11 – d 110 – 161m, 

ul. Zdravotnícka – úsek 10A – d 63 – 5m, 

ul. Zdravotnícka – úsek 10A – d 110 -18 m, 

ul. Jesenského – úsek 12-12A – d 63 – 73 m; 

 

SO-02 – Rekonštrukcia domových prípojok – celková  dĺžka 697 m – 69 ks 

SO-02.1 Rekonštrukcia NTL domových prípojok 

ul. Poľná – d 32 – 2m – 1 ks 

ul. Andovská, úsek 2-4 – d 63 – 60m - 4 ks, 

SO-02.1 Rekonštrukcia STL domových prípojok 

ul. Andovská – úsek 5-5A – d 32 -145,5 m – 5ks, 

ul. Slovenská – úsek 6-7- d 32 – 46m – 7 ks, 

ul. Mederská – úsek 8-9 – d 32 – 105,5m -12 ks, 

ul. Mederská – úsek 9-10 – d 32 – 243m - 29 ks, 

ul. Mederská – úsek 10-11– d 32 - 55 m – 10 ks, 
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ul. Jesenského, úsek 12A – d 63 – 40 m – 1 ks; 

 

SO-03  Prepojenie na OPZ  – celková dĺžka 430 m – 49 ks 

SO-03.1 Prepojenia na OPZ: 

ul. Andovská – úsek 2-4 - d 63 – 30m,DN 50 – 4m, 4 ks 

ul. Andovská – úsek 5-5A-d 32 – 44m,DN40 1,5m,d40 – 8m, 4 ks 

SO-03.1 Prepojenia na OPZ 

ul. Slovenská – úsek 6-7 – d 32 – 3m, DN 40-45m, 2 ks 

ul. Mederská – úsek 8-9 – d 32 – 58 m, d40 – 32 m, 11 ks 

ul. Mederská – úsek 9-10 - d 32 – 123 m, d 40 – 75m – 26 ks 

ul. Mederská – úsek 10 – 11 –DN 32 – 6,5 m – 2 ks 

 

SO-04 – Prepoje a odpoje plynovodov  

 

Plánované miesta osadenia balónovacieho zariadenia a odpojov, prepojov: 

 

 
 
Ulica - úsek 

 
Uzl. 
bod 

 
Materiál 
uzatvár. 
plynov. 

 

 
DN/d 

 
(mm) 

 
Tlak 

 
(kPa) 

 
Počet 
polôh 

 
Navrhovaná 
technológia 

 
 

Pozn. 
 

 
Poľná, 1 

 
1 

 
PE 

 
90 

 
2,1 

 Balónovanie 
Navŕtavanie cez 

uzáver 

Odpoj,prepoj 
Prepoj 

Andovská, Kmeťová, 
2-3-4 

2 
2 

Oceľ 
Oceľ 

200 
100 

2,1 
2,1 

 Balónovanie 
Balónovanie 

Odpoj,prepoj 

Cintorínska, 2-3 3 Oceľ 150 2,1  Balónovanie Prepoj 

Andovská, 2-4 4 Oceľ 100 2,1  Balónovanie Odpoj,prepoj 

Andovská, 5 -A 5A Oceľ 200 2,1  Balónovanie Odpoj,prepoj 

Slovenská, 6-7-7A 7A PE 225 80  Navŕtanie cez  
uzáver 

Prepoj 

Mederská, 8-9-10-11 8 
9 

10 
11 

Oceľ 
Oceľ 
Oceľ 
PE 

80 
100 
100 
225 

80 
80 
80 
80 

 Za jestv.uzáver 
Za jestv.uzáver 
Za jestv.uzáver 
Navŕtanie cez  

uzáver 

Odpoj,prepoj 
Odpoj,prepoj 
Odpoj,Prepoj 
Prepoj 

Jesenského, 12-12A 12 
12 

PE 
Oceľ 

225 
250 

80 
2,1 

 Za jestv.uzáver 
Balónovanie 

Odpoj,prepoj 
Odpoj 

 
  

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. 
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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 
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: „Rekonštrukcia plynovodov UO02771 Nové 
Zámky 4 – ul. Poľná - Meredská“ 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 15.12.2015 do 12:00 hod.  
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8.    Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 31.03.2016 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.16.12.2015 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. 

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. 

 


