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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

„Poskytovanie služieb diaľkového dispečingového centra “ 

1. Vyhlasovateľ súťaže 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava  
IČO: 35 815 256 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B 
 
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“)  

Spoločnosť SPP túto obchodnú verejnú súťaž realizuje pre spoločnosť SPP CNG, s.r.o. 

2. Kontaktné osoby 

Ing. Jana Krištofová 
e-mail: jana.kristofova@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354 
 
Mgr. Pavel Jánoš 
e-mail: pavel.janos@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352 
 

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Poskytovanie služieb diaľkového dispečingového centra 

4. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obstarávania je zabezpečiť služby diaľkového dohľadu nepretržite tzn. 24 hodín denne. 
Diaľkový dohľad nad prevádzkou PS CNG (vrátane dohľadu nad prevádzkou monitorovacích systémov) 
bude spočívať v nasledujúcich službách: 

a) v pasívnom dohľade nad riadnou funkčnosťou PS CNG (dohľad prostredníctvom systémov 
diaľkového monitoringu funkčnosti a prevádzky technologických častí PS CNG), 

b) v priamej komunikácií so zákazníkmi, ktorí budú potrebovať usmernenie alebo vysvetlenie k obsluhe 
PS CNG,  

c) a v prípade zistenia poruchy alebo iného zníženia obslužnosti PS CNG pri výkone pasívneho 
dohľadu podľa bodu a) tento stav nahlási príslušnému pracovníkovi SPP CNG a následne vykoná 
koordináciu servisného zásahu na PS CNG prostredníctvom externých dodávateľov servisných 
alebo ostatných činností, t.j. zabezpečí komunikáciu s technickými, servisnými a inými pracovníkmi 
dodávateľských organizácií, alebo vlastnými pracovníkmi dispečingu prevádzkovými dispečermi SPP 
CNG, pričom pri ohlásení, koordinácii činností a následnom vykonávaní náhlych servisných zásahov, 
plánovaných servisných prehliadok ako aj ďalších činností spätých so zabezpečovaním plnej 
obslužnosti PS CNG.  

Reakčný čas odozvy (response time): 

i. na prichádzajúce hovory nepresiahne 10 sekúnd, a 

ii. nepresiahne 300 sekúnd od vzniku po nahlásenie zistenej poruchy signalizovanej zemnou 
prevádzkovej veličiny alebo technických parametrov na zariadeniach PS CNG. 

(ďalej ako „služby diaľkového dispečingového centra“) 
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Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania: 

Služby diaľkového dispečingového centra zahŕňajú: 
 monitoring prevádzky a kontrola monitorovaných technických parametrov zariadení PS CNG,  
 komunikáciu s prevádzkovým dispečerom SPP CNG,  
 poskytovanie základných informácií zákazníkom SPP CNG, poradenstvo pre zákazníka v prípade 

riešenia problému pri samoobsluhe zariadení PS CNG,  
 evidenciu hlásení a oznámení zákazníkov o incidentoch, poruchách a zistených poškodeniach na 

zariadeniach PS CNG,  
 informovanie zákazníkov o prevádzkových obmedzeniach dodávok CNG a aktuálnych stavoch na 

zariadeniach PS CNG,  
 nahlásenie zistenej porúch a signalizovanej zemnou prevádzkovej veličiny alebo technických 

parametrov na zariadeniach PS CNG, 
 spracovanie požiadavky na obhliadku a preverenie vzniknutého problémového stavu 

prevádzkovému dispečerovi v NONSTOP režime, t.j. 24 hodín denne / 7 dní v týždni / 365 dní v roku 
(24/7/365).  

5. Typ zmluvy 

Zmluva o poskytovaní služby (ďalej len „Zmluva“). 

Návrh zmluvných podmienok tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov. 
 
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní Návrhu na plnenie kritérií je 
uchádzač povinný zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvoria súčasť Súťažných podkladov.  

6. Termín dodania tovaru / Doba trvania záväzkového vzťahu 

2 roky od podpisu Zmluvy. 

7. Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v Súťažných podkladoch. Návrh 
môže Spoločnosti SPP predložiť len uchádzač, ktorý požiadal Spoločnosť SPP o poskytnutie súťažných 
podkladov. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Spoločnosti SPP doručiť najneskôr do 
20.02.2017 do 16:00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť Spoločnosti SPP 
doručená v elektronickej forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu 
kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto oznámenia. Žiadosť o poskytnutie súťažných 
podkladov musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktnú osobu s telefonickým 
a emailovým kontaktom uchádzača. Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je 
povinný potvrdiť Spoločnosti SPP prevzatie Súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň 
po ich prevzatí, a to formou správy e-mailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby 
Spoločnosti SPP. Súťažné podklady Spoločnosť SPP poskytuje výlučne v elektronickej forme. 
 
Uchádzač je oprávnený požiadať Spoločnosť SPP o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených 
v tomto oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v Súťažných podkladoch, a to na 
základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb 
Spoločnosti SPP uvedených v bode 2. tohto oznámenia.  Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie 
informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Spoločnosti SPP najneskôr v lehote do 
21.02.2017 do 10:00 hod.  

8. Spôsob podávania návrhov 

Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými 
v tomto oznámení a v poskytnutých Súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme 
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob 
predkladania návrhov sú upravené v Súťažných podkladoch.  

Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.  
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Uchádzač môže predložiť iba jeden návrh. Uchádzač, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži predkladá 
Spoločnosti SPP svoj návrh, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá návrh.  

9. Lehota na podávanie návrhov 

Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 22.02. 2017 do 10:00 hod. 

Návrhy musia byť predložené Spoločnosti SPP vo forme a spôsobom určeným v Súťažných podkladoch 
vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty 
alebo predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude 
prihliadať.  

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade 
bude oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako toto 
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.  

Návrh nemožno po jeho predložení odvolať. 
 

10. Podmienky účasti 

Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné 
podmienky účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia 
podmienok účasti sú upravené v Súťažných podkladoch. 
 
a) Osobné postavenie:  

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

1. uchádzač je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie 
poskytovať službu, ktorá je predmetom obstarávania). – preukazuje sa výpisom 
z obchodného registra alebo iným dokladom o oprávnení podnikať preukazujúcim 
oprávnenie poskytovať službu, ktorý je predmetom obstarávania. Predložený doklad 
nesmie byť starší ako 3 mesiace od zverejnenia Oznámenia o vyhlásení obchodnej 
verejnej súťaže; 

2. uchádzač ani jeho štatutárny orgán ani člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol 
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním – preukazuje čestným vyhlásením 
podľa Prílohy č. 3 Súťažných podkladov; 

3. na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 
– preukazuje čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 3 Súťažných podkladov; 

4. uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, daňové nedoplatky v Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho 
sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 3 
Súťažných podkladov; 

Doklady uchádzač predkladá ako scany originálov dokumentov vo formáte .pdf na e-
aukčný portál proebiz.com 

b) Technická alebo odborná spôsobilosť 

nepožaduje sa. 

c) Finančné alebo ekonomické postavenie 

Za účelom preukázania finančného a ekonomického postavenia je uchádzač povinný predložiť 
Spoločnosti SPP: 
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1. osvedčenie o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo predložiť čestné 
vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je 
platcom DPH. – preukazuje kartičkou IČ DPH, resp. čestným vyhlásením. 

Doklad uchádzač predkladá ako scan originálu dokumentu vo formáte .pdf na e-aukčný 
portál proebiz.com 

 

11. Ostatné náležitosti ponuky 

Náležitosťou návrhu každého uchádazča musí byť jeho: 

1. Čestné vyhlásenie:  

- že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami súťaže 
uvedenými v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, v Súťažných podkladoch a ich 
prílohách, vrátane obchodných podmienok, 

- že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné, 

- že sa uchádzač nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto obchodnej 
verejnej súťaže závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností 
alebo závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov.  

Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 Súťažných podkladov. 

Doklad (čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 4 Súťažných podkladov) uchádzač predkladá 
ako scan originál dokumentu vo formáte .pdf na e-aukčný portál proebiz.com 

2. Akceptovaný a vyplnený návrh zmluvných podmienok (návrh Zmluvy), ktorý tvorí Prílohu č. 1 
Súťažných podkladov  

3. Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií  vypracovaný v zmysle Prílohy č. 2 Súťažných 
podkladov. 

Doklady (návrh Zmluvy + Návrh na plnenie kritérií) uchádzač predkladá ako scany  
originálov dokumentov vo formáte .pdf na e-aukčný portál proebiz.com 

12. Zábezpeka 

Nevyžaduje sa. 

13. Otváranie návrhov 

Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov uchádzač uskutoční dňa 22.02.2017 o 10:30 hod.  

14. Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

Kritérium Váha/body 

1. Najnižšia cena 100 

Členovia komisie vyhodnotia návrhy na plnenie kritérií u tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti.  

Podkladom pre vyhodnotenie kritéria je Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných 
podkladov. Členovia komisie budú hodnotiť predloženú cenu za celý predmet obstarávania, ktorý tvorí 
súčet súčinov jednotkovej ceny za položku a predpokladaného množstva za 2 roky (24 mesiacov) 
v EUR bez DPH. 

Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy. 

15. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu 

Spoločnosť SPP uzavrie Zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh 
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v Súťažných podkladoch, a ktorý sa na 
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základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestnil na prvom mieste 
v poradí.  
 
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v Súťažných podkladoch. 

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.  

16. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy 

Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému uchádzačovi odošle písomné oznámenie o prijatí jeho 
návrhu, a to v lehote do 15.03.2017. Neúspešným uchádzačom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich 
návrh sa odmieta. Úspešný uchádzač bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu 
Zmluvy v lehote stanovenej vo výzve.  

Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené 
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia 
úspešných uchádzačov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.  

17. Lehota viazanosti návrhov 

Uchádzači sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže, 
najneskôr do 15.03.2017. 

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej uplynutím. Predĺženie 
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto oznámenie o vyhlásení obchodnej 
verenej súťaže. Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti 
návrhov. 

18. Dôležité právne informácie:  

Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením 
návrhu a účasťou uchádzača v tejto obchodnej verejnej súťaži.  

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto 
oznámení a/alebo v Súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok 
budú zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.  
 
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená. 
 
 
Dátum zverejnenia: 17.02.2017 
 
 
 

 
 


