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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

BE-ZVO-9-183-14 

Verejný obstarávateľ: 
 
SPP CNG s.r.o. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava 
 
V zastúpení 
 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava  
IČO: 35 815 256 
 
Kontaktná osoba: 
e-mail: pavel.janos@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352 
 
Názov predmetu zákazky: Projektová dokumentácia pre výstavbu plniacej stanice 
CNG v Banskej Bystrici 
 
Opis predmetu zákazky:  

Predmetom obstarávania je: 

i. vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni realizačný projekt (ďalej „PD“) 
pre výstavbu plniacej stanice CNG v Banskej Bystrici (ďalej „PS CNG BB“)  

ii. s inžinierskou činnosťou v rozsahu získania územného a stavebného 
povolenia stavby pre investora SPP CNG s.r.o. a  

iii. výkon odborného autorského  dohľadu. 

Miestom výstavby PS CNG BB je vyčlenená nezastavaná časť areálu spoločnosti 
Bielostav, s.r.o. , Banská Bystrica (ďalej „Bielostav“) na pozemkoch  parc. č. 305/5 a 305/18 
k. ú. Kremnička s plánovanou výmerou cca 600m2 na strane od Sládkovičovej ulice (Príloha 
č.1 - Dispozičné a dopravné riešenie umiestnenia PS CNG BB - návrh). Technologické 
usporiadanie objektov verejnej PS CNG BB umožní súčasné samoobslužné plnenie dvoch 
osobných alebo nákladných vozidiel.  Do budúcna sa uvažuje aj s rozšírením kapacity 
plniacej stanice o ďalší kompresor. 

Pre výstavbu PS CNG BB bude použitá časť existujúcej technológie z PS CNG Bratislava 
Jurajov Dvor (ďalej „BA JD“) od výrobcu Dresser Wayne v rozsahu:  

 1ks kontajnerovej stanice CUBOGAS s výkonom kompresora 1100 m3/hod 
s dodaným vybavením -  interné zásobníky plynu a elektrická riadiaca skriňa, 

 2ks výdajný stojan CNG (typ DPG). 
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PS CNG BB bude doplnená o 2 ks modulárnych zásobníkov plynu CNG s 2 x 1260 litr., 
ktoré sú uskladnené na PS CNG Košice. 

Pre výstavbu PS CNG BB budú doplnené ďalšie nové technologické zariadenia: 

 1ks Sušička zemného plynu na VTL (neregeratívna) 

 1ks Zdroj stlačeného vzduchu 

 1ks Card Manager vrátane Bankového terminálu  

 ostatné nevyhnutné súčasti technológie PS CNG a ich montáž 

 zabezpečovacie zariadenie – kamerový systém 
 

PS CNG BB bude napájaná novou plynovou prípojkou s predpokladanou dĺžkou cca 30 m  
z existujúceho plynovodu VTL DN300 PN25 (PL BB Juh Kremnička) uloženého súbežne s 
ul. Sládkovičovou. Napojenie EE bude novou VN prípojkou s predpokladanou dĺžkou cca 
170 m z existujúcej TS v areály Bielostav. 
 
Rozsah spracovania projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského 
dohľadu:  

1. Vypracovanie PD:  

 realizačný projekt podľa rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2014 podľa prílohy č. 3 
v počte 6 ks v papierovej forme a 1ks na CD v digitálnej forme, položkovitý rozpočet 
stavby v počte 2 ks a 1 ks na CD. Súčasťou projektu musí byť plán BOZP v zmysle 
nariadenia vlády č.396/2006 Z.z., rozpočet a výkaz/výmer spracované podľa 
cenníka ODIS. Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj doklady - všetky 
vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, potrebné k vydaniu 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Opečiatkované paré stavebným 
úradom, TI a vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 
dotknutých organizácií a majiteľov pozemkov a nehnuteľností vrátane správcov 
inžinierskych sietí. 

2. Inžinierska činnosť projektanta: 

 zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
(v mieste výstavby PS CNG BB),  
 

3. Výkon odborného autorského dohľadu: 

 výkon odborného autorského dohľadu v predpokladanom rozsahu 30 hod. 
 
PD  bude členená na: 

a) Stavebnú časť:   

 stavebné úpravy - vjazd a výjazd na miesto PS CNG, základy pod technologické 
objekty, zastrešenie miesta výdajných stojanov, osvetlenie objektu, oplotenie, 
odpad,  

 cesty a spevnené plochy -  v tom aj dopravné značenie, 

 prípojky ZP VTL, EE, DAT,  

 zabezpečovacie zariadenie – kamerový systém. 

b) Technologickú časť I.:  
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 demontáž, premiestnenie a montáž existujúcej technológie PS CNG BA JD 
(kompresor, výdajné stojany, zásobníky CNG,  

 dodávka a montáž nových zariadení: sušička ZP, vnútorné rozvody CNG, dátové 
a technologické rozvody, pripojenie na prípojky ZP, EE, DAT).  

c) Technologickú časť II.: 

 montáž a dodávka Card Managera s bankovým terminálom pripojenie na EE, DAT, 
bankový systém, F2E). 

  
PD bude obsahovať všetky potrebné súhlasné stanoviská dotknutých organizácií v rámci 
pripomienkovania predkladanej PD k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia. 
 
Územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre stavebníka a investora SPP CNG s.r.o. 
podľa schválenej PD. 
 
Projektová dokumentácia by mala byť rozčlenená na časti tak, aby zohľadňovala potreby 
objednávateľa pri zadávaní realizácie stavby. 
Výkon občasného odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa  
zadávacích podmienok objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2014 - príloha č. 4.  Predpokladaný počet 
hodín AD počas realizácie stavby stanovený objednávateľom: 30 hodín (predpokladaná 
realizácia stavby november 2014 - marec 2015). Termín dodania projektovej 
dokumentácie, inžinierskej činnosti a AD: 

 termín začatia spracovania projektovej dokumentácie: odo dňa účinnosti objednávky 
(predpoklad 29.9.2014), 

 termín dodania projektovej dokumentácie do 24.10.2014, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, 

 termín dodania územného rozhodnutia a stavebného povolenia (právoplatné 
rozhodnutie stavebného úradu) do 7.11.2014, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

Koordináciu celej projektovej dokumentácie bude zabezpečovať zhotoviteľ (víťazný 
uchádzač). Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa (verejný obstarávateľ) o stave 
rozpracovanosti plnenia predmetu zmluvy na kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ 
zvolávať podľa potreby. Prípadné pripomienky objednávateľa k plneniu predmetu zmluvy sa 
zaväzuje zhotoviteľ zapracovať do projektovej dokumentácie. O výsledkoch dohodnutých 
na kontrolných dňoch zhotoviteľ vyhotoví zápis a zašle ho do 2 dní od konania porady 
objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných 
objednávateľom a na týchto kontrolných dňoch je zhotoviteľ povinný predložiť report 
(informáciu) o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný 
dodržať a akceptovať požiadavky objednávateľa dohodnuté na kontrolných dňoch. 
 
Miesto dodania projektovej dokumentácie: 
SPP CNG s.r.o., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
 
Doplňujúce otázky k predmetu obstarávania: 
V prípade, ak má záujemca/uchádzač doplňujúce otázky k predmetu obstarávania, môže 
ich zaslať v termíne do 23.9.2014 do 14:00 hod. na emailovú adresu pavel.janos@spp.sk. 
Odpovede na položené otázky budú zaslané všetkým známym záujemcom. 
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Obhliadka stavby: 
Termín obhliadky stavby je stanovený na 23.9.2014 od 10:00 hod.  

Na obhliadku je možné sa objednať u Ing. Júliusa Chvostála na tel. čísle 02/ 58 69 2114 
alebo emailom na julius.chvostal@sppcng.sk najneskôr do 22.9.2014 do 14:00 hod. 
 
Lehota na predloženie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: do 26.9.2014 do 9:00 hod. 

Spôsob predloženia ponúk: 
Elektronicky prostredníctvom portálu proe.biz. 
 
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu: 
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2463 
 
Po úspešnej registrácii verejný obstarávateľ zašle záujemcovi prostredníctvom e-aukčného 
portálu proe.biz pozvánku, na základe ktorej sa môže zúčastniť verejného obstarávania. 
 
Ponuka musí obsahovať: 
1. Doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje pre splnenie podmienok účasti. Doklady 

uchádzač predloží vo forme scanov (formát pdf) a vloží ich do e-aukčného portálu 
proe.biz do príloh účastníka. 

2. Cenovú ponuku – uchádzač zadá cenu priamo do e-aukčného portálu proe.biz. 
 
Lehota viazanosti ponúk: 
Lehota viazanosti ponúk je do 20.10.2014. 
 
Podmienky účasti:  
1. Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu 
obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa scan originálu 
dokladu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace. 

2. Čestné vyhlásenie uchádzača že,(doklad musí byť scan originálu, ktorý je opatrený 
pečiatkou, menom a podpisom uchádzača): 

 výslovne súhlasí s podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti ponuky, 

 sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností 
v predchádzajúcich 3 rokoch, 

 nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je 
v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov 
a predpisov platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky do poistných 
fondov, 

 nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa 
zákonov platných v krajine jeho sídla. 

3. Scan osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo scan čestného 
vyhlásenia podpísaného uchádzačom, že nie je platiteľom DPH. 

4. Scan autorizačného osvedčenia vydané SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z.z. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov v rozsahu: A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby 
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a súvisiace technické poradenstvo (Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané 
SKSI do 31.12.2004 v podkategórii 1-Pozemné stavby), alebo I4 – Inžinier pre 
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Platí aj pôvodné autorizačné 
osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii 5-5 plynové zariadenia. 

5. Zoznam poskytnutých služieb (referencie) z oblasti vypracovania projektovej 
dokumentácie pre výstavbu PS CNG v rámci SR alebo EÚ za predchádzajúcich desať 
(10) rokov predchádzajúcich dňu uverejnenia tejto zákazky (19.9.2014). Verejný 
obstarávateľ požaduje predloženie minimálne jednej (1) takejto referencie za 
požadované obdobie. Zoznam referencií predloží uchádzač vo formáte požadovanom 
verejným obstarávateľom ako je uvedené v prílohe č.2 tejto výzvy. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie doplňujúcich 
informácií, resp. dokladov alebo o vysvetlenie predložených dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti.  

Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení 
a nebude im umožnená účasť v elektronickej aukcii.   
 
Vyššie uvedené požadované doklady 1-5, uchádzač predloží vo forme scanov 
dokumentov do príloh účastníka na e-aukčný portál proe.biz! 
 
Cena predmetu obstarávania:  

Navrhovaná zmluvná cena predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez 
dane z pridanej hodnoty.  

Cena uchádzača musí byť stanovená v súlade s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov).  

Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača na predmet 
obstarávania a primeraný zisk. 

Cena za výkon odborného autorského dohľadu musí zahŕňať všetky náklady potrebné na 
výkon činnosti odborného autorského dohľadu priamou prítomnosťou na stavbe ( t.j. 
vrátane dopravných a cestovných nákladov, réžie atď., ktoré verejný obstarávateľ osobitne 
neuhrádza).  

Do celkovej ceny za predmet plnenia musia byť zahrnuté aj náklady za správne poplatky 
potrebné pre zabezpečenie dokladovej časti. 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za celý predmet plnenia. 
 
Cenovú ponuku uchádzač zadá do príslušnej kolónky v e-aukčnom portály proe.biz. 

Cenová kalkulácia musí byť vypracovaná v členení: 
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane potrebného zamerania skutkového 

stavu v rozsahu uvedenom v špecifikácii / cena v Eur bez DPH, 

b) Zabezpečenie územného rozhodnutie a  stavebného povolenia / cena v Eur bez 
DPH, 

c) Zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby / 
cena v Eur bez DPH / hodina, pričom do celkovej ceny bude započítaná celková 
cena výkonu autorského dohľadu za predpokladaný počet 30 hodín (t.j. 30 hod. x 
hodinová sadza v Eur bez DPH za hod.). 
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Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky náklady uchádzača za vypracovanie projektovej 
dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu pri realizácii stavby! 

Komunikácia: bude prebiehať elektronicky 
 
Obchodné podmienky: 
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. 

Ostatné obchodné podmienku budú uvedené v objednávke, ktorá bude vystavená 
a zaslaná víťaznému uchádzačovi. 
 
Doplňujúce informácie:  
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej 
predmetom bude táto zákazka, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v 
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
(„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným 
tajomstvom. V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej 
zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem 
iného, aj obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo 
zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému 
obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu 
s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Uchádzač 
zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej časti 
prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi. 
 
Elektronická aukcia: 

Elektronická aukcia sa uskutoční dňa 26.9.2014 o 13:00 hod. 

Elektronickej aukcie sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti! 

Predmetom elektronickej aukcie budú jednotlivé položky cenovej ponuky uchádzačov. 
V prípade, ak v elektronickej aukcii uchádzači svoje cenové ponuky neznížia, platia ich 
ponuky zadané v zapečatenom kole. 

Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín elektronickej aukcie. Prípadnú 
zmenu termínu elektronickej aukcie, verejný obstarávateľ elektronicky zašle všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuky a splnili podmienky účasti stanovené verejným 
obstarávateľom. 
 
Verejný obstarávateľ uzatvorí  s víťazným uchádzačom zmluvu (ktorá môže mať formu 
objednávky). 
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (objednávky) bude príloha - Kalkulácia ceny - cenová 
ponuka na základe výsledku elektronickej aukcie. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s  úspešným uchádzačom zmluvu 
(objednávku) v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol 
predpokladať. 
 
Dátum zverejnenia:19.9.2014 
 
Prílohy: 
Príloha č.1 Dispozičné a dopravné riešenie umiestnenia PS CNG BB – návrh 
Príloha č.2 Zoznam poskytnutých služieb (referencie) 


