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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 (ďalej len „ZVO“) 

1. Verejný obstarávateľ: 

SPP CNG s.r.o. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava  
IČO: 47 552 549 
 
v zastúpení 
 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava  
IČO: 35 815 256 

 
2. Kontaktná osoba: 

Mgr. Pavel Jánoš 
e-mail: pavel.janos@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352 
 a  
JUDr. Monika Benická 
e-mail: monika.benicka@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4215, +421 917 498 392 
 
V prípade otázok k obstarávaniu, je potrebné zaslať otázky na obe kontaktné osoby verejného 
obstarávateľa najneskôr do 28.2.2015 do 10:00 hod.  

 
3. Názov predmetu zákazky: Servis plniacej stanice CNG v Nitre  

 
4. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom obstarávania je zabezpečenie komplexných servisných a opravárenských prác na 
prevádzke Plniacej stanice CNG v Nitre (ďalej „PS CNG NR“) s použitou CNG technológiou výrobcu 
GreenField Švajčiarsko, rok výroby 2002. 

Rozsah: 

a) komplexný pozáručný plánovaný servis a údržba zariadení PS CNG NR, 

b) odstraňovanie náhlych prevádzkových porúch a havárii na technológii PS CNG NR, 

c) vykonávanie súvisiacich asistenčných služieb a technickej pomoci (napr. korekcie pri metrológií 

stojana CNG, súčinnosť pri poruchách tankomatu CM, a iné činnosti), 

d) vykonávanie predpísaných kontrol prevádzkových ukazovateľov, meradiel, snímačov,  

e) dodávka originálnych náhradných dielov (ND) a prevádzkových materiálov, 

f) poskytovanie telefonickej Nonstop linky pre hlásenie porúch.   

Bližšia špecifikácia: 

Požadované špecifikované servisné činnosti budú vykonávané na celom prevádzkovanom zariadení PS 
CNG NR, výrobcu GreenField Švajčiarsko, rok výroby 2002. PS CNG NR pozostáva zo samostatného 
oceľového kontajnera, v ktorom sú umiestnené 2 kompresory na výrobu CNG s výkonom 2x600 Nm3/h, 
typ C3U207.1GPD (v.č.N0063-700262-3), ďalej samostatná neregeratívna sušička plynu, samostatného 
vysokotlakého zásobníka plynu a 2ks samostatných výdajných stojanov CNG typ Fillmaster PRO 
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výrobcu GreenField, umiestnených pod prístreškom mimo kontajnera. V obslužnom objekte sa ďalej 
nachádza samostatná miestnosť elektrorozvodne s riadiacim a kontrolným systémom stanice.  
Stav motohodín kompresorov k 27.01.2014: K1 – 2.357 mhod.; K2 – 2.101mhod.  
 
Komplexný celoročný plánovaný servis zahŕňa stanovenú plánovanú údržbu a servisné prehliadky 
zariadení v intervaloch podľa plánu údržby a kontrol technológie PS CNG doporučených výrobcom a 
skutočných prevádzkových podmienok. (Príloha č.1 Výzvy na predloženie ponuky - Plán kontrol 
a údržby). Na výkon servisných a údržbárskych činností bude používané výrobcom predpísané alebo 
odporúčané vybavenie a servisné náradie (Príloha č.2 Výzvy na predloženie ponuky - Náradie na 
údržbu a príslušenstvo). Pri údržbe, servisoch a opravách zariadení stanice budú použité originálne 
náhradne diely a materiály (Príloha č.3 Výzvy na predloženie ponuky -  Zoznam ND).   
 
Náhle prevádzkové poruchy a havárie zariadenia PS CNG NR budú v závislosti od rozsahu 
nefunkčnosti a podľa stupňa závažnosti poruchy typu A, B a C odstraňované  v stanovených lehotách, 
vrátane dodávky potrebných náhradných dielov a materiálov. Identifikácia hlásenej poruchy tzn. 
diagnostika poruchy bude vykonaná do 1hodiny (reakčná doba). 

Kategórie zistených a nahlasovaných porúch: 

a) Porucha A - spôsobujúca výpadok celej prevádzky zariadenia. Tento stav môže ohroziť bezpečnosť 
prevádzky, prípadne môže spôsobiť väčšie finančné, materiálne alebo iné škody. Nástup na 
odstránenie poruchy najneskôr do 5hodín, odstránenie poruchy do 12 hodín. 
b) Porucha B - spôsobujúca výpadok prevádzky s degradáciou prevádzkových funkcií a výkonu 
zariadenia. Tento stav obmedzuje bežnú prevádzku objednávateľa. Nástup na odstránenie poruchy 
najneskôr do 12hodín, odstránenie poruchy do 24hodín. 
c) Porucha C - spôsobujúca ostatné a drobné prevádzkové vady s čiastočným obmedzením komfortu 
prevádzky nespadajúce do kategórie A a B. Odstránenie poruchy do 48 hodín. 
 
Pre nahlasovanie zistených porúch a závad na PS CNG NR alebo technického poradenstva pri riešení 
problémov personálom Dispečingu CNG v SPP CNG s.r.o., bude poskytovateľom za týmto účelom po 
celú dobu trvania zmluvy, zriadená servisná NON STOP linka. (24/365). 

 
5. Termín obhliadky objektu PS CNG v Nitre: 27.2.2015 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 26.2.2015 do 14:00 hod. 
 

6. Bežná dostupnosť na trhu v zmysle §9b ZVO: nie 
 

7. Termín poskytnutia služby:  od podpisu zmluvy na 24 mesiacov 
 

8. Typ zmluvy:  Rámcová dohoda o výkone servisných služieb 
 

9. Lehota na predloženie ponúk: do 09.03.2015 do 10:00 hod. 
 

10. 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=2534 

 
11. Podmienky účasti: 

Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od uchádzača predloženie 
nasledujúcich dokladov:  

a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby súvisiacej s predmetom obstarávania  
alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa originál dokladu, ktorý nesmie byť starší ako 3 
mesiace alebo úradne overená kópia takéhoto originálu. 
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b) Čestné vyhlásenie (doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a podpisom uchádzača) 
že: 

i. výslovne súhlasí so zverejnenými podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti 
ponuky 

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

iii. nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia.  

iv. 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. 

v. nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov 
a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.  

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača 
požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:  

c) Kópiu osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie 
podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH. 

d) Doklad o spolupráci so zástupcom výrobcu stanice GreenField – Atlas Copco o zabezpečení 
servisnej a technickej spolupráce vrátane dodávky originálnych náhradných dielov pre 
prevádzkovanú technológiu PS CNG NR, výrobcu GreenField. 

e) Čestné vyhlásenie uchádzača, že disponuje výrobcom predpísaným technickým vybavením a 
prostriedkami (náradie, prístroje, knowhow) na servisnú činnosť technológie PS CNG NR od výrobcu 
GreenField. 

f) Platný doklad (oprávnenie) uchádzača vydaný inšpekčným orgánom akreditovaným SNAS podľa 
STN EN ISO/IEC 17020 a udeleného oprávnenia NIP podľa § 14 a 15 zákona 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach plynových – Oprava 
a údržba, montáž a rekonštrukcia na plynových zariadeniach pre skupinu zariadení: 

 plynové zariadenia skupiny A c, e, 

 plynové zariadenia skupiny B c 

pre médium: zemný plyn (CNG), 

Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 

g) Platný doklad (oprávnenie) uchádzača vydaný inšpekčným orgánom akreditovaným SNAS podľa 
STN EN ISO/IEC 17020 a udeleného oprávnenia NIP podľa § 14 a 15 zákona 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach tlakových – Oprava 
a údržba, montáž a rekonštrukcia na tlakových zariadeniach pre skupinu zariadení: 

 tlakové zariadenia skupiny A b1, b2 

 tlakové zariadenia skupiny B b1, b2, f1. 

Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 

h) Platný doklad (oprávnenie) uchádzača vydaný inšpekčným orgánom akreditovaným SNAS podľa 
STN EN ISO/IEC 17020 a udeleného oprávnenia NIP podľa § 14 a 15 zákona 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických – Oprava 
a údržba, montáž a rekonštrukcia na elektrických zariadeniach pre skupinu zariadení: 

 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov - E2 
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 Objekty bez nebezpečenstva výbuchu - Trieda A 

 Objekty s nebezpečenstvom výbuchu - Trieda B 

Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 

i) Platný doklad (osvedčenie) zamestnanca uchádzača alebo osoby, ktorá pre uchádzača činnosť 
vykonáva, vydaný certifikačným orgánom pre osoby na základe udeleného oprávnenia NIP podľa § 
14 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsobilý vykonávať na vyhradenom 
technickom zariadení – tlakovom, činnosť – osoba na opravu a údržbu podľa §18 vyhlášky č. 
508/2009 Z.z. v rozsahu – A . 

Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 

j) Platný doklad (osvedčenie) zamestnanca uchádzača alebo osoby, ktorá pre uchádzača činnosť 
vykonáva, vydaný certifikačným orgánom pre osoby na základe udeleného oprávnenia NIP podľa § 
14 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsobilý vykonávať na vyhradenom 
technickom zariadení – plynovom, činnosť – osoba na opravu a údržbu podľa §18 vyhlášky č. 
508/2009 Z.z., v rozsahu – A c, e, g pre médium – zemný plyn. 

Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 

k) Platný doklad (osvedčenie) zamestnanca uchádzača alebo osoby, ktorá pre uchádzača činnosť 
vykonáva, vydaný certifikačným orgánom pre osoby na základe udeleného oprávnenia NIP podľa § 
14 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsobilý vykonávať na vyhradenom 
technickom zariadení – elektrickom,  činnosť – samostatný elektrotechnik podľa §22 alebo 
elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 vyhlášky č. 
508/2009 Z.z., na elektrických zariadeniach do napätia 1000 V vrátane bleskozvodov 
v objektoch triedy A, B.  

Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 

l) Zoznam dodávok poskytnutých služieb (referencii) za obdobie posledných troch (3) rokov 
z vykonávania servisu technológii CNG značky GreenField / Atlas Copco. Zoznam servisných 
služieb (podľa prílohy č.5 výzvy na predloženie ponuky) musí obsahovať (obdobie a miesto 
poskytnutej služby, bližší popis poskytnutej služby – parametre CNG technológie, meno a priezvisko 
a tel. kontakt odberateľa, u ktorého je možné si referenciu overiť). 

Vyššie uvedené požadované doklady uchádzač predloží vo forme scanov dokumentov (formát 
pdf) do príloh účastníka na e-aukčný portál proe.biz! 

Všetky požadované doklady musia byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom 
uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo jeho zástupcom, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

Ďalšie požiadavky: Uchádzač predloží do prílohy účastníka: 

 Scan podpísaného návrhu rámcovej dohody o výkone servisných služieb (ďalej len „zmluva“) 
v zmysle prílohy pozvánky, ktorá bude uchádzačom zaslaná v prípade prihlásenia sa do 
e-aukčného portálu proe.biz (link uvedený vyššie). Návrh zmluvy musí byť podpísaný 
oprávnenou osobou uchádzača. 

 Cenovú ponuky v zmysle prílohy pozvánky, ktorá bude uchádzačom zaslaná v prípade 
prihlásenia sa do e-aukčného portálu proe.biz (link uvedený vyššie). Cenovú ponuku 
predloží uchádzač 2x, a to ako podpísaný a vyplnený scan dokumentu v pdf a iba vyplnenú 
cenovú ponuku v Excely.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačmi rokovať o predložených ponukách, aj vo 
viacerých kolách.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o predloženie 
doplňujúcich informácií, resp. dokladov.  

Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude 
im umožnená účasť v elektronickej aukcii.   
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12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

Cena  servisných úkonov 

Cena náhradných dielov 
 

13. Spôsob vyhodnotenia kritéria:  

Uchádzač, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, tzn. získa najvyšší súčet bodov za 
hodnotené subkritériá – cena servisných úkonov a cena náhradných dielov sa umiestni na prvom (1) 
mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne podľa výšky predložených cien. 

Ceny musia byť konečné a zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady (doprava, ubytovanie, clo 
a pod.) 

Po vyhodnotení cenových ponúk, verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie revidovanej 
cenovej ponuky prostredníctvom elektronickej aukcie cez e-aukčný portál proe.biz.  V elektronickej 
aukcii budú môcť uchádzači svoje cenové ponuky upravovať iba smerom nadol.  

 
14. Elektronická aukcia: áno  

Termín elektronickej aukcie je stanovený na 12.03.2015 od 10:00 hod. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo termín elektronickej aukcie zmeniť. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o cene, v prípade, ak výsledok elektronickej aukcie 
prekročí predpokladanú cenu obstarávania. 

 
15. Komunikácia: elektronicky na adresu pavel.janos@spp.sk  a monika.benicka@spp.sk 

 
16. Zábezpeka alebo banková záruka: Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje. 

 
17. Cena, mena a platobné podmienky: 

Cena  servisných úkonov – konečná cena v €/hod. bez DPH 

Cena náhradných dielov – konečné ceny v €/ks bez DPH 

Cena v ponuke uchádzača so sídlom na území Slovenskej republiky musí byť v súlade s cenovými 
predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov).  

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. 
 
18. Lehota viazanosti ponúk: do 30.3.2015 

 
19. Informácie podliehajúce ochrane podľa osobitných predpisov:  

Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, 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 v súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej 
časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi. 
 
V prípade, ak súčasťou ponuky sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb 
podliehajúce ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných 
údajov“), uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 
jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, a to za účelom predloženia 
ponuky uchádzača verejnému obstarávateľovi a jej následného vyhodnotenia verejným obstarávateľom, 
vrátane jej zverejnenia alebo sprístupnenia tretím osobám v procese verejného obstarávania v rozsahu 
a spôsobom upraveným Zákonom o verejnom obstarávaní. Vzor súhlasu so spracovaním osobných 
údajov tvorí prílohu č.4 tejto výzvy. 

 
20. Doplňujúce informácie:  

Doplňujúce informácie k obstarávaniu, budú zaslané uchádzačom spolu s pozvánkou na účasť vo 
výbere verejného obstarávateľa, ak sa prihlásia do e-aukčného portálu proe.biz, tak ako to je uvedené 
vyššie v texte. 

 
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie ponuky alebo 
zrušenie obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu 
nákladov, spojených s jeho účasťou v obstarávaní. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť, prípadne zmeniť uverejnené podmienky zadávania 
zákazky. Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok budú zverejnené rovnakým spôsobom ako 
oznámenie o zadávaní zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa 
uchádzačom neoznamuje. O zrušení súťaže verejný obstarávateľ písomne upovedomí všetkých 
uchádzačov. Zrušenie súťaže verejný obstarávateľ zverejní tým istým spôsobom, akým sa súťaž 
vyhlásila. 
 
Nakoľko verejný obstarávateľ nepovažuje službu za bežne dostupnú komoditu v zmysle §9b ZVO, 
nezadáva túto zákazku prostredníctvom elektronického trhoviska. 

 
 

Dátum zverejnenia: 20.02.2015 
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Príloha č.1 Výzvy na predloženie ponuky – Plán kontrol a údržby  
 
 
Prevádzkové hodiny/ obdobie  Všeobecné práce / popis činnosti 
Kompresor C3U207.1GPD 

20 hod. po uvedení do prevádzky 
alebo po oprave/revízií kompresora 

Dotiahnuť všetky skrutky na hlave valca, resp. čapoch 

100 hod. po uvedení do prevádzky 
alebo po oprave/revízií kompresora 

Vyčistiť hnací agregát 
Vymeniť mazací olej 
Vymeniť olejový filter a vyčistiť spätný filter 
Vyčistiť olejové sito v hnacom agregáte 
Skontrolovať diafragmu v spätnom obvode plynu/oleja hnací 
agregát/nasávacie potrubie 
Kontrola znečistenia sita v odlučovačoch 
Kontrola stúpnutia hladiny oleja vo valcoch 

Každých 2 000 hod. alebo po 12 
mesiacoch 

Výmena oleja hnacieho agregátu 
Výmena olejového filtra a vyčistenie spätného ventilu 
Vyčistenie olejového sita v hnacom agregáte 
Vyčistenie hnacieho agregátu 
Vyčistenie, resp. výmena filtračnej patróny v nasávaní 
Vizuálne preverenie všetkých hadíc, v prípade potreby ich 
výmena 
Preverenie funkčnosti, resp. tesnosti poistných ventilov, 
kalibrácia  
Kontrola systému vypúšťania kondenzátu a membránových 
ventilov 
Kontrola stúpnutia hladiny vo válcoch 
Vyčistenie nasávacích a výtlačných ventilov, výmena ich 
častí, dolapovanie sediel ak je to potrebné alebo výmena 
ventilov 
Vyčistenie spätných ventilov na výstupe z kompresnej 
jednotky 
Kontrola čistoty zbernej nádrže na kondenzát 
Vyčistenie klinového remeňa zotrvačníka a motora 
Preverenie stavu klinového remeňa, jeho napnutia, resp. jeho 
výmena ak je potrebná  

Každých 10 000 hod. Revízia kompresora 
Kontrola a práce zodpovedajúce 2 000hod. 
Všetky O-krúžky a tesnenia sa musia vymeniť 
Preverenie opotrebovania válcov, piestov, piestových 
krúžkov, kľukových čapových ložísk, v prípade potreby 
výmena 
Výmena piestových čapov a piestových čapov ložísk 
Výmena tesnení klzným krúžkom a tesnení hriadele 
Výmena častí membránových ventilov ako membrány, 
ventilových podložiek a O-krúžkov 
Kontrola funkčnosti všetkých elektrických prístrojov 

Každých 20 000 hod. Totálna revízia kompresora – GO 
Kontrola a práce zodpovedajúce 10 000hod. 
Preverenie opotrebovania olejového čerpadla, výmena 
Výmena hlavného ložiska kľukovej hriadele 
Po opätovnom uvedení do prevádzky zacínajú kontroly 
a práce od začiatku 

Výdajný stojan Fillmaster PRO/1 

Kontrola každých 6 mesiacov Vizuálna kontrola plniacej hadice 
Kontrola stavu prístrojov a displeja stojana 
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Kontrola tanierového ventila (nulová poloha) 
Kontrola elektrického napojenia a funkčnosť relé 

Kontrola každých 12 mesiacov Vyčistenie alebo výmena filtrov 
Kontrola vodivosti plniacej hadice 
Tlaková skúška hadice 
Kontrola funkčnosti núdzového tlačítka 
Kontrola funkčnosti poruchové relé 

Sušička plynu BE 

Kontrola každých 12 mesiacov Kontrola stavu sušiacej náplne sušiča - podľa potreby 
výmena 
 

Tlaková zásobník plynu 

Kontrola každých 12 mesiacov Kontrola fľašových ventilov 
Kontrola tesnosti spätných ventilov a potrubných rozvodov 

Detektor úniku plynu systém GE200 

Kontrola každých 12 mesiacov Kontrola funkčnosti zariadenia 
Funkčná skúška a kalibrácia zariadenia 

El.rozvádzač 

Kontrola každých 6 mesiacov Kontrola svoriek/prepojení  elektrických prístrojov a svietidiel 
Vyčistenie kontaktov hlavného vypínača 
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Príloha č.2 Výzvy na predloženie ponuky - Náradie na údržbu a príslušenstvo 

 

Náradie na údržbu a príslušenstvo: 
Náradie je rozdelené do 2 skupín (kódy): 
Kód 1: Náradie pre bežnú údržbu kompresora. 
Kód 2:Špeciálne náradie pre väčšie opravy. 
 
č. Popis/použitie Druh Kód 

1. Sťahovacie zariadenie na zotrvačník 122.000.010.5
58 

1 

2. Vačkové kliešte na priezory (stav oleja v zbernej nádrži na 
kondenzát) 

122.000.010.5
42 

1 

3. Dve skrutky na vyťahovanie krúžkov pre demontáž a montáž 
krúžkov za dvojitým tesnením klzným krúžkom 

122.000.010.5
45 

1 

4. Špeciálny 6-hranný kľúč na uvoľnenie a dotiahnutie unášacej 
skrutky olejového rozdeľovacieho krúžku 

122.000.010.5
41 

2 

5. Špeciálny kľúč na protidržanie kľukového hriadeľa, keď sa 
závitové puzdrá montujú, resp. demontujú 

122.000.010.5
48 

2 

6. Dva závitové čapy na vymontovanie olejového čerpadla 
z medzikrúžku 

122.000.010.5
50 

2 

7. Špeciálny kľúč na pevné utiahnutie puzdra tesnenia klzným 
krúžkom resp. puzdra pri beztlakovom prevedení 

122.000.010.5
43 

122.000.010.5
44 

2 

7.1 Vratidlo (závitník) na špeciálny kľúč 122.000.010.5
47 

2 

8. 6-hranný kľúč na montáž resp. demontáž strednej ojnice 122.000.010.5
56 

2 

9. 6-hranný kľúč na montáž resp. demontáž ojnice 122.000.010.5
57 

2 

10. Montážne náradie na montáž/demontáž ložiska piestového 
čapu pri uvoľňovaní dvojitého ložiska 

122.251.348.2
00 

2 
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Príloha č.3 Výzvy na predloženie ponuky - Zoznam ND 
 
Skupina č. 1 

   Stroj č. N0063-700262-3 
   Kompresor typ: C3U207.1GPD 
   

Názov  stupeň  Druh č.  ET-kód 

Piestny krúžok  1 stupeň 122.000.090.046 316400 

Piestny krúžok  2 stupeň 122.000.004.051 326400 

Piestny krúžok  3 stupeň 122.000.008.290 336400 

tanier ventilu sania 1 stupeň 122.000.008.200 318070 

tanier ventilu výtlaku 1 stupeň 122.000.008.202 318370 

pružina ventilu výtlaku 1 stupeň 122.000.008.203 318380 

zaisťovací plech pre kombi-ventil 1 stupeň 122.000.008.287 318860 

tanier ventilu sania 2 stupeň 
122.800.893.003 
1 328070 

tanier ventilu výtlaku 2 stupeň 
122.800.894.003 
1 328370 

pružina ventilu sania 2 stupeň 122.000.911.276 328080 

pružina ventilu výtlaku 2 stupeň 122.000.911.276 328380 

zaisťovací plech pre kombi-ventil 2 stupeň 122.000.008.287 328860 

O-krúžok pre kombi-ventil 2 stupeň 122.000.912.070 328890 

tanier ventilu sania 3 stupeň 
106.107.252.003 
1 338070 

tanier ventilu výtlaku 3 stupeň 
106.106.499.002 
1 338370 

pružina ventilu sania 3 stupeň 122.000.911.276 338080 

pružina ventilu výtlaku 3 stupeň 122.000.911.276 338380 

zaisťovací plech pre kombi-ventil 3 stupeň 122.000.002.866 338860 

O-krúžok pre kombi-ventil 3 stupeň 122.000.912.069 338890 

membrána na vypúšťací ventil kondenzátu   122.000.004.874 707420 

tanier ventilu na vypúšťací ventil kondenzátu LW4   122.000.000.911 707230 

O-krúžok pre kombi-ventil   122.000.009.143 707410 

tesnenie hriadeľa    122.000.009.934 12500 

tesnenie hriadeľa vnútorné   122.000.914.351 12600 

zaisťovací plech na zotrvačník    122.000.007.527 13510 

zaisťovací plech na ventilátor   122.000.002.604 13270 

filter na tlakový olej    122.F66.571.001 18490 

tesnenie k tesneniu klzným krúžkom   122.000.009.951 12880 

O-krúžok k tesneniu klzným krúžkom   122.000.914.344 12870 

O-krúžok k čerpadlu na mazanie    122.000.009.931 18100 

O-krúžok k uzatváraciemu poklopu   122.000.009.931 11790 

O-krúžok ku kľukovej skrini   122.000.009.280 11810 

O-krúžok k vodiacemu valcu/ hnací agregát    122.000.009.933 303630 

O-krúžok k valcu / vodiaci valec    122.000.003.995 3033640 

O-krúžok k poklopu na strane zotrvačníka   122.000.003.996 011710 

plniaca koncovka TK15 (WEH)       

odtrhová koncovka STAUBLI resp.WEH TSA2       

plniaca hadica s odfukovou hadicou (3m) + prepoj.hadica       
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(0,5m) 

absorbent (sušiaca latka – silikagel SYLOBEAD MS 562C)       

     
Zoznam náhradných dielov pre kompresor 

   Skupina č. 3 
   Stroj. Č. N0063-700262-3 
   Kompresor typ:C3U207.1GPD 
   

Názov  stupeň  Druh č.  ET-kód 

tesnenie k ventilu na strane valca  1 stupeň 122.000.911.279 317750 

pár tesnení k ventilu na strane hlavy ventilu  1 stupeň 122.000.911.894 317760 

tesnenie k ventilu na strane valca  2 stupeň 122.000.911.280 327750 

pár tesnení k ventilu na strane hlavy ventilu  2 stupeň 122.000.911.895 327760 

tesnenie k ventilu na strane valca  3 stupeň 122.000.911.294 337750 

tesnenie k ventilu na strane hlavy ventilu  3 stupeň 122.000.008.057 337760 
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Príloha č. 4 Výzvy na predloženie ponuky BE-ZVO-9-028-15 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

Podpísaný/á ..........................................................................(meno, priezvisko dotknutej osoby) udeľujem 
týmto spoločnosti ...................................................................................................................... (obchodné 
meno/názov, sídlo, IČO uchádzača) v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

súhlas 

 

so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu ako boli poskytnuté vyššie uvedenej spoločnosti ako 
uchádzačovi vo verejnom obstarávaní za účelom vypracovania a predloženia ponuky v súťaži vyhlásenej 
verejným obstarávateľom, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 
44/a, 825 11  Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“), na zákazku Servis plniacej stanice CNG v Nitre  
obstarávanej postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, evidenčné číslo  BE-ZVO-9-011-
15.  

Zároveň udeľujem verejnému obstarávateľovi súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré boli 
súčasťou ponuky predloženej verejnému obstarávateľovi vyššie uvedenou spoločnosťou, za účelom 
vyhodnotenia predloženej ponuky vrátane jej zverejnenia alebo sprístupnenia tretím osobám v procese 
verejného obstarávania v rozsahu a spôsobom upraveným Zákonom o verejnom obstarávaní.  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu trvania účelu ich spracúvania. 
 

 

 

V ............................, dňa ................... Podpis: .......................................... 

(uviesť miesto a dátum podpisu) (vypísať meno, priezvisko) 
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Príloha č. 5 Výzvy na predloženie ponuky - Zoznam poskytnutých služieb  

 

Obchodné meno a sídlo 
odberateľa 

Obdobie 
poskytnutej 

služby  
(uvedie sa 

jednotlivý rok) 

Predmet poskytnutej služby + bližší 
popis poskytnutej služby parametre 

CNG technológie 

 
 

Finančné 
plnenie 

Kontaktná osoba odberateľa 

meno tel. kontakt e-mail 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
                                 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––- 
                                                                                                                                  Meno a priezvisko, podpis, pečiatka uchádzača 
 

 


