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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚ ŤAŽE 

„Výkon prevádzkových revízií VTZ na prevádzkach PS CNG“ 

1. Vyhlasovate ľ súťaže 

SPP CNG, s.r.o.  
Mlynské nivy 44/a  
825 11 Bratislava  
IČO: 47 552 549 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 
94856/B 
 
v zastúpení spoločnosťou: 
 
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“)  

Spolo čnos ť SPP túto obchodnú verejnú sú ťaž realizuje pre spolo čnos ť SPP CNG, s.r.o. 

2. Kontaktné osoby 

Ing. Jana Kozakovičová 
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 6262 4254, +421 905 472 331 
 
Ing. Jaroslava Iglárová 
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 6262 4256, +421 907 673 530 

3. Predmet obchodnej verejnej sú ťaže 

Výkon prevádzkových revízií VTZ na prevádzkach PS C NG 

4. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej sú ťaže 

Predmetom obstarávania je výkon plánovaných prevádzkových revízií na vyhradených technických 
zariadeniach (ďalej len „VTZ“) pre skupiny A,B na súčasných 9-tich prevádzkach plniacich staníc 
stlačeného zemného plynu (ďalej len „PS CNG“), ktorými sú: 
 

p.č. označenie Názov PS CNG a adresa 

1. BA – JD PS CNG Bratislava Jurajov dvor, ul. Pri dvore, Bratislava (areál DPB) 

2. BA - PR PS CNG Bratislava Prístavná, ul. Prístavná, Bratislava (areál SPP BA Mlynské 
nivy) 

3. NR PS CNG Nitra, Bratislavská cesta, Nitra (areál ARRIVA) 

4. KN PS CNG Komárno, Novozámocká cesta, Komárno, (areál ČS Slovnaft) 

5. NM 
PS CNG Nové Mesto n/Váhom, ul. Ľ. Podjavorinskej, Nové Mesto nad Váhom, 
(areál SPP) 

6. ŽA PS CNG Žilina, Závodská cesta, Žilina (areál SPP) 

7. MI PS CNG Michalovce, ul. Plynárenská č. 4, Michalovce, (areál SPP) 
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8. KE PS CNG Košice, ul. Hornádska, Košice (areál DPMK, Trolejbusová ul.) 

9. BB PS CNG Banská Bystrica, Kremnička 

  
Prevádzkovými revíziami zariadení je výkon plánovaných odborných prehliadok (ďalej len „OP“) 
a odborných skúšok (ďalej len „OS“) VTZ, ktoré  budú vykonávane na prevádzkach PS CNG v súlade 
s platnou legislatívou, v zmysle  zákona č.124/2006 Z.z., najmä s vyhl. č.508/2009 a jej príloh č.5 až 10 
na zariadeniach kategórie  plynových (PZ), tlakových (TZ) a elektrických skupiny (EZ) s mierou 
ohrozenia skupiny A, B v stanovených lehotách.  

Revízna činnosť a kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia: 
a) OP a OS VTZ plynových (ďalej len „PZ“) 
b) Vonkajšie a vnútorné odborné prehliadky a tlakové skúšky VTZ tlakových (ďalej len „TZ“) 
c) OP a OS elektrických (ďalej len „EZ“) 

Odbornou prehliadkou  a odbornou skúškou sa rozumie preverenie bezpečnostno-technických 
požiadaviek zariadení VTZ skupiny A a B u technológie PS CNG v predpísaných lehotách pre všetky 
umiestnené výrobno-technické a technologické zariadenia prevádzok PS CNG. 
Lehoty vykonávania predpísaných revízií: 

- TZ – vonkajší prehliadka 1 x ročne, vnútorná prehliadka 1 x po 5rokoch 
- PZ – OP vždy 1 x za 3 mesiace, OS + OP  vždy 1 x ročne 
- EZ – OP a OS bleskozvodu vždy 1 x ročne, OP a OS elektroinštalácie technológie vždy 1 x za 2 

roky, OP a OS trafostanice 1x za 2 roky 
Výstupom každej vykonanej revíznej činnosti VTZ odborne spôsobilou osobou bude písomná správa 
vypracovaná v zákonom predpísanej forme a rozsahu. 

 
Technická špecifikácia VTZ plynových, tlakových a elektrických jednotlivých PS CNG je v prílohe č.3 
súťažných podkladov.  

 
Obhliadka miesta: 
Spoločnosť SPP, prostredníctvom spoločnosti SPP CNG s.r.o., umožní záujemcom vykonanie 
spoločnej obhliadky technických zariadení jednotlivých PS CNG, len na základe „Žiadosti 
o zabezpečenie obhliadky“ (ďalej len „Žiadosť“).  
Záujemca, ktorý má záujem o vykonanie obhliadky, doručí „Žiados ť o zabezpečenie obhliadky“  
prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: jana.kozakovicova@spp.sk  najneskôr v lehote do 
08.03.2018 do 10:00 hod.  
Žiadosť musí obsahovať: 

- obchodné meno a sídlo záujemcu; 
- meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje kontaktnej osoby záujemcu (e-mail, tel. číslo);  
- názov predmetu súťaže; 
- názov prevádzky/prevádzok, u ktorých má záujemca záujem o vykonanie obhliadky; 

Spoločnosť SPP na základe doručených Žiadostí stanoví termíny obhliadok pre požadované lokality PS 
CNG. Oznámenie o termíne a mieste obhliadok bude zaslané všetkým záujemcom, ktorí si v lehote do 
plánovaného konania prvej obhliadky prevzali súťažné podklady. V prípade, že v stanovenej lehote 
žiaden záujemca nedoručí „Žiadosť o vykonanie obhliadky“, alebo ich doručí po stanovenom termíne, 
obhliadky sa neuskutočnia. 

5. Typ zmluvy  

Rámcová zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“). 

Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa 
stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou 
súťažných podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“). 

 
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný 
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.  
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6. Doba trvania záväzkového vz ťahu  

Platnosť a účinnosť zmluvy je jeden rok s možnosťou uplatnenia opcie o ďalší rok. 

7. Súťažné podklady a vysvet ľovanie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh 
môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie súťažných 
podkladov a ktorému boli súťažné podklady poskytnuté. 
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do konca 
lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 21.03.2018 do 10,00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných 
podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme prostredníctvom správy 
elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto oznámenia. 
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi prevzatie 
súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou správy e-
mailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné podklady 
Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme. 
 
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa 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 
Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia.  Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií 
podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 16.03.2018 do 
10:00 hod. , s výnimkou „Žiadosti o zabezpečenie obhliadky“ v zmysle bodu č. 4 tejto výzvy, ktorú je 
potrebné doručiť do najneskôr v lehote do 08.03.2018 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.  

Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži 
predkladá Vyhlasovateľovi 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 21.03. 2018 do 10:00 hod.  

Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi 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.  

Vyhlasovateľ 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 ú časti 

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

Navrhovateľ musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

1. oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obchodnej verejnej súťaže (oprávnenie poskytovať 
služby, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže); 

2. štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin; 

3. 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; 

4. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;  

5. nedopustil sa 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; 

Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:  
- bodu 1. - dokladom o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie služby súvisiacej s 
predmetom obstarávania  alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa scan originálu 
dokladu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace alebo scan úradne overenej kópie takéhoto 
originálu. 

- bodu  2 až 5 -  čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa. Predkladá 
sa scan originálu čestného vyhlásenia. 
 

Doklady navrhovate ľ predkladá ako scany originálov dokumentov vo formá te .pdf na e-auk čný 
portál Proebiz.com 

 

b) Technická alebo odborná spôsobilos ť 

Navrhovateľ musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením nasledovných dokladov: 

Požaduje sa predloženie minimálne jedného z dokladov (oprávnenie navrhovateľa) uvedených v bode 
č. 1. až 3.: 

1. Platným dokladom (oprávnením) navrhovateľa vydaným 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 – odborné prehliadky a odborné skúšky na plynových za riadeniach  pre skupinu 
zariadení: 

• plynové zariadenia skupiny A c, e, g  

• plynové zariadenia skupiny B c  

pre médium: zemný plyn (CNG), 

Preukazuje dokladom (oprávnením) pre činnos ť na vyhradenom technickom zariadení 
plynovom. Zahrani čný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla;  

alebo 

2. Platným dokladom (oprávnením) navrhovateľa vydaným 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 – odborné prehliadky a odborné skúšky na tlakových za riadeniach  pre skupinu 
zariadení: 
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• tlakové zariadenia skupiny A b1, b2  

• tlakové zariadenia skupiny B b1, b2, f1  

Preukazuje dokladom (oprávnením) pre činnos ť na vyhradenom technickom zariadení 
tlakovom. Zahrani čný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla; 

alebo 

3. Platným dokladom (oprávnením) navrhovateľa vydaným 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 – odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrickýc h zariadeniach  pre skupinu 
zariadení: 

• technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov - E2 

• Objekty bez nebezpečenstva výbuchu - Trieda A  

• Objekty s nebezpečenstvom výbuchu - Trieda B  

Preukazuje dokladom (oprávnením) pre činnos ť na vyhradenom technickom zariadení 
elektrickom. Zahrani čný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla;  

 

Požaduje sa predloženie všetkých dokladov (osvedčení) zamestnanca navrhovateľa alebo osoby, ktorá 
pre navrhovateľa činnosť vykonáva, ktoré sú uvedené v bode č. 4. až 6.: 

4. Platným dokladom (osvedčením) zamestnanca navrhovateľa alebo osoby, ktorá pre navrhovateľa 
činnosť vykonáva, vydaným 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, činnos ť – osoba  Revízny technik pod ľa §16 
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v rozsahu – A. 
Preukazuje dokladom (osved čením) pre činnos ť na vyhradenom technickom zariadení 
tlakovom. Zahrani čný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilos ť je možné preukáza ť aj subdodávate ľom.  

5. Platným dokladom (osvedčením) zamestnanca navrhovateľa alebo osoby, ktorá pre navrhovateľa 
činnosť vykonáva, vydaným 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, činnos ť – osoba Revízny technik pod ľa §16 
vyhlášky č. 508/2009 Z.z., v rozsahu – A c, e, g pre médium –  zemný plyn. 

Preukazuje dokladom (osved čením) pre činnos ť na vyhradenom technickom zariadení 
plynovom. Zahrani čný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilos ť je možné preukáza ť aj subdodávate ľom  

6. Platným dokladom (osvedčením) zamestnanca navrhovateľa alebo osoby, ktorá pre navrhovateľa 
činnosť vykonáva, vydaným 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,  činnos ť – Revízny technik vyhradeného 
technického zariadenia elektrického  pod ľa §24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., na elektrických 
zariadeniach do napätia 1000 V vrátane bleskozvodov  v objektoch triedy A, B.  

Preukazuje dokladom (osved čením) pre činnos ť na vyhradenom technickom zariadení 
elektrickom. Zahrani čný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilos ť je možné preukáza ť aj subdodávate ľom. 

 
Požadované doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti - technickú a odbornú spôsobilosť,  
môže uchádzač vo svojej ponuke nahradiť čestným vyhlásením. Ak sa uchádzač stane úspešným, bude 
povinný ich predložiť pred podpisom zmluvy. 
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11. Zábezpeka 

Nevyžaduje sa. 

12. Otváranie návrhov 

Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 21.03.2018 o 11:00 
hod.  

13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov  

Kritériom na hodnotenie návrhov je:  

Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EU R bez DPH. 

Členovia komisie vyhodnotia Návrhy na plnenie kritérií u tých navrhovateľov, ktorí splnili podmienky 
účasti a ďalšie náležitosti návrhov.  

Z Návrhu na plnenie kritérií úspešného navrhovateľa bude zostavený cenník, ktorý bude neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy. 

14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu 

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

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi. 

15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavret ie zmluvy 

Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí 
jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta. 
Úspešný navrhovateľ 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 
úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.  

16. Lehota viazanosti návrhov 

Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže, 
najneskôr do 31.05.2018.  

Vyhlasovateľ 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. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty 
viazanosti návrhov. 

17. 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. 

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu 
a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.  

Vyhlasovateľ 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.  



                                                                          Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-038-18
  

 
Vyhlasovateľ 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: 02.03.2018 
 
 


