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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

________________________________________________________________________ 
 

1. Vyhlasovate ľ 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 vyhlasovate ľa súťaže: 

 

Meno: Ing. Stela Lebedová 
Telefón: +421 (2) 6262 5166 
E – mail: stela.lebedova@spp-distribucia.sk 

 
 
3.  Predmet obchodnej verejnej sú ťaže: 
  

SD/14106 Havarijná rekonštrukcia plynovodov z liten u v obci Ime ľ č. 3 - 2.etapa, 2. časť a 3. 
etapa  
Predpokladané množstvo, rozsah: 
 

II. etapa - 2 . časť  
Plynovody : 
1. Bohatská ulica D50- 145m D 50 po križovatku Bohatská - Malá Okružná 
2. Bohatská ulica D63 -580m     D63 od križovatky Bohatská - Malá Okružná 
3. Orechový Rad    D63- 185m     bude ukončený klenutým dnom 
4. Kvetná                D90- 275m 
5. Malá Okružná     D63- 620m 
6. Hurbanovská      D90 - 540m    bude zrekonštruovaný po dom č. 55 
7. Slnečná              D63 -100 m     bude pretlakovaný z NTL na STL - 100 m úsek 
Celková dĺžka plynovodov :            2345m 
Napojenie na jest. STL plynovod  2ks, osadenie uzáverov 7 ks, balónovanie STL, 
Ulica Bohatská /Hurbanovská:      2x NTL odpoj d 110 LPE 
                                                      1x STL prepoj oceľ  DN 150 (2ks balón/miesto) 2xbalónovanie+        
                                                       bay pass d50 
Ulica Orechový rad:                      1 x NTL odpoj PE d 160  
                                                      1 x STL prepoj PE  d 63/ d 63 
                                                      2 x odpoj NTL LPE d 110 
Kvetná/Nám. J. Blaskovicsa:         2 x odpoj NTL LPE d 160 
                                          1x  STL prepoj DN 80/150 – navŕtanie cez uzáver 
Malá okružná :                               2 x odpoj NTL LPE d 160 
Hurbanovská:                                2 x odpoj NTL LPE d 110 
Vo výkresovej časti - osadenie uzáverov je len schematické znázornenie, osadené budú v zelenom 
pásme mimo cestného telesa. 
Pripojovacie plynovody  /PP/:   136 ks -703m       -DRZ 130 ks /6ks jestvujúce/ 
                                                     2 ks PP v ul. Slnečná  - bude pretlakovaný z NTL na STL 
OPZ:          136 ks  - 583,5m prepojenie až po pôvodný hlavný uzáver plynu 
 
III. etapa 
Dolná, Hlavná, Školská, Bohatská, Žabia, Cintorínska, Studená dolina, Horná, Krajná, Topoľová, 
Smreková, Obchodná 
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Plynovody:  celkom 3 853 m 

d160 PE 100-RC, SDR 17,6 –       8,0 m 
d90   PE 100-RC, SDR 17,6 – 1316,5 m 
d63   PE 100-RC, SDR 11   –  2270,5 m 
d50   PE 100-RC, SDR  11 –     258,0 m 
Dĺžka ochranných rúr:  celkom 67,0 m /7 ks/   d160 – 16,5 m /2 ks/   d125 – 50,5 m /5 ks/ 
Dĺžka chráničiek: celkom 51,3 m z toho:  d 160- 23,8m /1ks/ ,  d 125- 27,5m  /2ks/ 
Pretláčacie potrubie: DN200, (219x7) /1ks/ dl.21,0 m 
Trasové uzávery:DN 80 s navarovacími PE koncami d 90 - 5ks 
d 63 s navarovacími PE koncami - 4ks   
Pripojovacie plynovody  /PP/:  STL d32, celkom   214 ks,   1774,0 m  RC PE 100, SDR 11 
Dĺžka ochranných rúr:  d50 – 295,0m /29 ks/ 
Doregulačné zostavy :  DRMZ pre IBV /skrinka+HUP+RTP+meradlo 
s teplotnou   kompenzáciou/ - 199 ks,  MZ pre IBV /skrinka+HUP+meradlo / - 1 ks  
DRMZ pre KBV /skrinka+HUP+RTP+2 meradlo s teplotnou   kompenzáciou/ - 5 ks  
DRZ pre KBV /skrinka+HUP+RTP/ -7 ks CITY BOX – pre kotolňu (240kW/h+60kW/h+50kW/h) – 
1ks  
Dimenzia, po čet a d ĺžka NTL dopojovacich prípojok:   
d32,   celkom 216 ks,   1400,0 m  
L 210 s izoláciou dl.1123m a 11 353.1 dl.277,0m 
Prepájanie a odpájanie plynovodov: 
Prepájanie novobudovaných úsekov STL plynovodov na jestvujúce bude realizované za prevádzky  
bezodstávkovou metódou ( výstavbou dočasných obtokových plynovodov – by pass) v súlade so 
schváleným technologickým postupom vodnými balónmi alebo škrtením jestvujúceho PE potrubia. 
Odpájanie NTL plynovodov po oživení novo budovaných STL plynovodov bude realizované podľa 
schváleného technologického postupu vodnými balónmi. 
V prípade predloženia harmonogramu  vykonávanie diela do časových etáp nad rámec 
horeuvedenej špecifikácie odpojov a prepojov nebudú uhradené  zvýšené  náklady na odpoje 
a prepoje za  jednotlivé  naviac realizované etapy. 

 
Požiadavky na domové regula čné zostavy na celú stavbu: 
- domový regulátor tlaku plynu (RTP)  s prietokom do 10m 3/hod . musí spĺňať nasledovné 

podmienky:  
• má certifikát zhody (v zmysle požiadaviek STN 334 a STN EN 12 279); 
• je v rohovom prevedení s  rozmermi:  

� vstup -  3/4“ sférokonický;  
� výstup -  5/4“; 
� pripojovací rozmer - 103 mm. 

 
- domová regula čná zostava (skrinka regulácie a merania) musí spĺňať nasledovné 

podmienky:    
•  minimálne rozmery:  

� pre jedného odberateľa: 510 x 455 x 210mm (Š x V x H); 
� pre dvoch odberateľov (2-skriňa): 1070 x 455 x 210mm (Š x V x H); 

• a zároveň musí umožňovať:  
� bezpečné ovládanie hlavného uzáveru plynu; 
� bezpečnú a jednoduchú montáž a výmenu domového regulátora tlaku plynu; 
� bezpečné a jednoduché osadenie montážnej plomby meradla spotreby plynu. 

 
Pri realizácii môže dôjsť k zmene trasy z dôvodu presného  vytýčenia IS. 

Navrhovate ľ pri predkladaní cenových návrhov vypracuje rozpo čet v členení: 
• 2. etapa, 2. časť a  
• 3. etapa  

V zmysle Zásad tvorby rozpočtu SPP – distribúcia, a.s. 
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Špecifikácia: 
 - vytýčenie inžinierskych sietí (okrem plynárenských sietí objednávateľa SPP-D, ktoré vytyčujú 

pracovníci objednávateľa SPP-D); 
- dodanie, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného a bezpečnostného značenia 

potrebného v súvislosti s vykonávaním Diela v súlade s platnými právnymi predpismi; 
- kompletná realizácia zemných, stavebných, montážnych a prepojovacích prác vrátane dopojov 

OPZ (odberného plynového zariadenia);   
- dodávka materiálu potrebného na vykonanie Diela; 
- potrebné 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, ak Objednávateľ 
nebude písomne informovať Zhotoviteľa, že ich zabezpečí Objednávateľ; 

- preprava, zhromažďovanie a zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia odpadu   v súlade 
platnými právnymi predpismi; 

- vykonanie všetkých predpísaných skúšok na Diele ako celku, ako aj na jeho jednotlivých 
častiach; 

- spätné úpravy terénu a povrchov po ukončení vykonávania Diela do pôvodného stavu s 
prihliadnutím na vykonanie Diela (ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inej úprave 
terénu a povrchov); 

- dodanie predpísanej technickej dokumentácie;   
- Dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane súpisu skutočne 

vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu, vyhotoveného v programe ODIS;  
- Dodanie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela vrátane dopojení OPZ v 

systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, 3.triedy presnosti, v grafickej forme MicroStation, s 
nadstavbou TePlyn č.372 aj v elektronickej forme; v ktorom budú zamerané aj všetky križovania 
plynovodu s cudzími zariadeniami  spolu s identifikáciou majiteľa cudzieho zariadenia a s 
aktualizáciou polohopisu okolia 

- zabezpečenie vypracovania a odsúhlasenia technologického postupu odpojov a prepojov  
- spätné uvedenie odberných miest dotknutých odberateľov zemného plynu do prevádzky 
- zabezpečenie všetkých správnych konaní a oznámení súvisiacich s realizáciou stavby bez 

stavebného povolenia v súlade s § 125 a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov potrebných k realizácii 
diela  

 
 
4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvori ť 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 ú časti v sú ťaži: 

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. 
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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. 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/14106 Havarijná rekonštrukcia plynovodov 
z litenu v obci Ime ľ č. 3 - 2.etapa, 2. časť a 3. etapa“ a nápis „SÚ ŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.  
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. 

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

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

Do 16.4.2014 do 12:00 hod.  
 
 
8.    Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 30.6.2014. 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. 
17.4.2014 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. 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


