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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 / +421 910 833 486 
E – mail: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk  
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Protikorózne nátery a práce na plynárenských zariadeniach 

Predmetom obstarávania je dodávka protikoróznych ochranných náterov a ich aplikácia na oceľové 
potrubia a súvisiace konštrukcie premostení, technologických častí regulačných a odorizačných 
staníc, trasových uzáverov a armatúr vystavených atmosférickým vplyvom.       
 
Nátery sú rozdelené do 7 skupín (skupiny A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B, C, H) podľa typu chránenej 
konštrukcie a požiadaviek na náterový systém a prípravu povrchu. 
Dodávka náterového systému pozostáva najmä z: 
- Príprava povrchu: je vyžadované abrazívne vysokotlakové očistenie povrchu na stupeň Sa 2a1/2 

(STN EN ISO 8501) alebo mechanické očistenie povrchu na stupeň St3 (STN EN ISO 8501) podľa 
skupiny náterového systému a následne odstránenie prachu, nečistôt a odmastenie.  

- Náterový systém: viacvrstvový náterový systém s požadovanou hrúbkou a životnosťou s 
dodržaním postupnej aplikácie vrstiev a podmienok (dodržané časové intervaly, aplikačná teplota, 
relatívna vlhkosť okolia, teplota povrchu kovu, rosný bod a ďalšie) podľa pokynov výrobcu 
náterového systému. Jednotlivé vrstvy musia byť preukázateľne vzájomne kompatibilné. 

- Ochrana životného prostredia: pri všetkých prácach dbať na minimalizáciu odpadu a pracovisko 
zabezpečiť tak, aby odpad nebol rozptyľovaný po okolí a bolo s ním naložené v súlade s právnymi 
predpismi. 

- Fotodokumentácia: počas prác bude zhotoviteľ robiť fotodokumentáciu v minimálnom rozsahu 
zdokumentovania východiskového stavu (pred očistením), stavu povrchu po očistení, aplikácia 
jednotlivých vrstiev, konečný stav. 

- Výstupná kontrola: po ukončení prác zhotoviteľ vyzve na vykonanie výstupnej kontroly 
pozostávajúcej z vizuálnej kontroly, kontroly hrúbky ochranného náteru, v sporných prípadoch aj 
kontroly priľnavosti.  Všetky nedostatky musí zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady. Výsledky 
skúšok sa zapíšu do Protokolu z kontroly kvality náterového systému. 

 
Dodávka zahŕňa aj dodatočné práce v prípade, že to aplikácia náterového systému vyžaduje:  
• Odstraňovanie asfaltového ochranného povlaku 
• Montáž a demontáž pracovného lešenia 
• Práca s hydraulickou plošinou 
• Práce vykonané lezeckou technikou 
 
Dodatočné práce a protikorózne nátery podľa skupín sú spolu s technickými požiadavkami definované 
v súťažných podkladoch. 
 
 
Predmet obstarávania je rozdelený na 6 častí - lokálnych centier (ďalej aj „LC“): 
• 1. LC Bratislava 
okresy Bratislava I-V, Malacky, Pezinok, Senec 
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• 2. LC Nové Mesto nad Váhom 
okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Prievidza, Púchov, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Topoľčany 
• 3. LC Žilina 
okresy Považská Bystrica, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Žilina, 
Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, 
Ružomberok, Turčianske teplice, Tvrdošín 
• 4. LC Nitra 
okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce, Dunajská Streda, Galanta 
• 5. LC Zvolen 
okresy Rožňava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Lučenec, Detva, Krupina, Poltár, 
Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom 
• 6. LC Košice 
okresy Košice I-IV, Košice okolie, Gelnica, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, 
Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou 
 
Navrhovateľ môže predložiť návrh na všetky časti (LC) predmetu obstarávania, na jednu časť, 
alebo na ktorúkoľvek ich kombináciu. Navrhovateľ musí byť schopný zabezpečiť predmet 
zmluvy vo všetkých okresoch, ktoré prislúchajú danému LC. 
 
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť, ako aj ďalšie obchodné podmienky: 
Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Rámcovej zmluvy o dielo, podpísanej 
zástupcami oboch zmluvných strán. Plnenie Rámcovej zmluvy o dielo bude vykonávané na základe 
čiastkových zmlúv (objednávok). 
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: 
Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť doklady, 
ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch obchodnej verejnej súťaže.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom 
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.  

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. 
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6. Spôsob a miesto podávania návrhov: 
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Návrhy je potrebné predložiť 
len elektronicky prostredníctvom portálu http://spp-distribucia.proebiz.com podľa podmienok 
uvedených v súťažných podkladoch. 
 
7. Lehota podávania návrhov: 
Do 08. 02. 2022 do 13:00 hod.  
 
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
Do 30. 06. 2022. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 
 
9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov: 
Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania elektronických návrhov navrhovateľov, 
t.j. 08. 02. 2022 po 13:00 hod. a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia 
návrhov je Plátennícka 2, 821 09 Bratislava. 
 
10. Zábezpeka 
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku. 
 
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: 
Hodnotiť sa budú cenové návrhy pre každú časť (LC) samostatne – celkom 6 častí. 
Výsledkom hodnotenia bude celková cena návrhu v € bez DPH, na základe ktorej sa stanoví poradie 
navrhovateľov pre každú časť. Ako prvý v poradí v danej časti sa umiestni navrhovateľ s najnižšou 
celkovou cenou v € bez DPH, ostatným navrhovateľom bude pridelené poradie vzostupne podľa výšky 
celkovej ceny v € bez DPH. 

V prípade, že Navrhovateľ predložil najvýhodnejší Návrh pre viaceré LC, vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo neuzatvoriť s týmto navrhovateľom Zmluvy pre niektoré z týchto LC a to na základe posúdenia 
kapacitných možností navrhovateľa (podľa úvah vyhlasovateľa) z dôvodu, že vyhlasovateľ má záujem 
na riadnom plnení Zmluvy. 

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. 

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 súťažných podkladoch. 

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 zaslanej elektronicky na adresu 
katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke 
vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 
13:00 hod. 
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Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. 
Súťažné podklady 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). 

 


