VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
_________________________________________________________________________________
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Obchodné meno:

SPP – distribúcia , a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
35 910 739

Sídlo:
IČO:

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
Ing. Matúš Repa
Telefón:
+421 (2) 2040 2415 / +421 902 862 587
E – mail:
matus.repa@spp-distribucia.sk
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
SD/20605-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Vihorlatská“
Variant A – Stavba (Zemné aj montážne práce)
Variant B – Zemné práce na Projekte
Navrhovateľ môže predložiť Návrh na ktorýkoľvek z variantov A, B alebo na oba varianty.
Predpokladané množstvo, rozsah:
Tabuľka dĺžok
Technológia

Výkopová
technológia
Výkop ryhy
m
1 013,00

Plynovody
Prípojky

Vodor
. časť
Zvislá
časť

OPZ
Prepoje
Odpoje

ks
-

133,00

Podvrt,
pretláčanie,
mikrotunelovanie
m
ks
157,00
14,00

Vťahovanie
m
0,00

ks
-

Spolu
Bezvýkopová
technológia
m
ks
157,00
14,00

20
28,00

Výkopová +
Bezvýkopová
technológia

Bezvýkopová technológia

Spolu
m
1 170,00

ks
-

m

ks
-

-

-

147,00
0

0,00

Pretlakovanie

20
28,00
-

6
7
9

Podrobná technická špecifikácia predmetu obstarávania:
V rozsahu schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.,
Oddelením projekcie, pod zákazkovým číslom 26/2021 a výkazu výmer.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť, ako aj 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:
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.
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 09.08.2022 do 13:00 hod.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 30.11.2022. 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. 09.08.2022 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:
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti vrátane
podmienok účasti 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 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.
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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
matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa
najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.
Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti
uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem.
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).
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