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Oznámenie 
o vyhlásení kvalifikačného systému 

pre obstarávanie projekčných prác a inžinierskych činností pre SPP 
CNG 

 
1. Kontaktné údaje 

SPP CNG s. r. o.  
Mlynské nivy   44/a  
825 11  Bratislava    
IČO: 47 552 549   
(ďalej len „Spoločnosť SPP CNG“)  
 
 
V zastúpení: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava  
IČO: 35 815 256 
 (ďalej len „Spoločnosť SPP“)  
 
Jaroslava Iglárová 
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530, 
 
Jana Kozakovičová 
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331 
 

Akékoľvek otázky ku kvalifikačnému systému a  žiadosti o vysvetlenie adresujte uvedeným 
kontaktným osobám  počas doby platnosti kvalifikačného systému podľa bodu 3. tohto 
oznámenia.  

2. Názov kvalifikačného systému 

Kvalifikačný systém pre obstarávanie projekčných prác a inžinierskych činností pre SPP 
CNG (ďalej len „kvalifikačný systém“) 

3. Platnosť kvalifikačného systému 

Kvalifikačný systém sa zriaďuje na obdobie 4rokov s platnosťou od 03.12.2020 do 02.12.2024. 
Dodávatelia môžu požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek v priebehu 
platnosti kvalifikačného systému. Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo platnosť 

kvalifikačného systému predĺžiť o jeden (1) rok a to aj opakovane. 

4. Základné informácie o kvalifikačnom systéme 

Účelom zriadenia kvalifikačného systému má byť  vytvorenie zoznamu kvalifikovaných 
dodávateľov na výkon projektovej a inžinierskej činnosti pre potreby spoločnosti SPP CNG s.r.o. 
(ďalej len „Spoločnosť SPP CNG“). Zoznam kvalifikovaných dodávateľov na výkon projektovej a 
inžinierskej činnosti bude slúžiť Spoločnosti SPP CNG pri  výbere dodávateľov pre jednotlivé 
zákazky na zhotovenie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre stavby plniacich staníc 
CNG, alebo ich častí (ďalej len „PD“) na celom území SR.  
Spoločnosť SPP CNG bude prednostne vyzývať na predloženie ponuky dodávateľov uvedených 
v zozname kvalifikovaných dodávateľov bez potreby ďalšieho preukazovania splnenia podmienok 
účasti v jednotlivých obstarávaniach. Za predpokladu, že v kvalifikačnom systéme budú zaradení 
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aspoň traja potenciálni dodávatelia, bude možné uskutočniť výber dodávateľa projektových prác 
iba z  kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky. V prípade, ak to 
bude vhodné a účelné,  Spoločnosť SPP CNG bude aj naďalej oprávnená uskutočniť výber 
dodávateľa projektových prác iným postupom (napríklad zverejnením výzvy na predkladanie 
ponúk na webovom sídle spoločnosti, prípadne rokovacím konaním). 
Kvalifikačný systém bude otvorený  po celú dobu jeho trvania a potenciálni dodávatelia budú 
oprávnení požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek počas jeho platnosti 
(žiadateľ o zaradenie o do kvalifikačného systému ďalej len „žiadateľ“).  Do kvalifikačného 
systému budú zaradení potenciálni dodávatelia, ktorí predložia žiadosť o zaradenie do 
kvalifikačného systému, a ktorí preukážu, že v rámci svojho predmetu podnikania poskytujú 
spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť v rozsahu požadovanom 
Spoločnosťou SPP CNG a zároveň spĺňajú ďalšie podmienky stanovené pre zaradenie do 
kvalifikačného systému. Kvalifikačný systém ani zaradenie potenciálneho dodávateľa do tohto 
systému nenahrádza samotný proces obstarávania jednotlivých projektových dokumentácií a 
nezaväzuje Spoločnosť SPP CNG k uzavretiu obchodného záväzkového vzťahu s potenciálnym 
dodávateľom zaradeným do kvalifikačného systému (ďalej len „kvalifikovaný dodávateľ“). 
 
Výber dodávateľov jednotlivých Projektov sa bude uskutočňovať spravidla na základe 
minitendrov. 
Minitender bude realizovaný najmä postupom obstarávania „Rokovacie konanie“. V rokovacom 
konaní Spoločnosť SPP CNG vyzve kvalifikovaných dodávateľov, ktorí sú v zozname 
kvalifikovaných dodávateľov na predloženie ponuky. V rámci predloženia ponuky Spoločnosť 
SPP CNG môže požadovať ďalšie doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré 
súvisia s obstarávaným Projektom. Po vyhodnotení minitendra na základe stanovených kritérií 
(spravidla bude kritériom „cena“) Spoločnosť SPP CNG uzatvorí s víťazným dodávateľom zmluvu 
(objednávku). Súčasťou Zmluvy budú vždy Všeobecné obchodné podmienky SPP CNG na 
vykonanie diela.  
Pre potreby SPP CNG bude realizovaná projektová dokumentácia aj čiastkovo, v zmysle 
požiadavky a úrovne stavebného procesu, čo bude špecifikované v samostatných objednávkach. 

5. Predmet kvalifikačného systému  

Predmetom kvalifikačného systému je zabezpečenie kvalifikovaných dodávateľov na 
vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie  inžinierskej činnosti pre stavby 
plniacich staníc CNG, alebo ich časti (ďalej len „PD“) na celom území SR v nasledovnom 
predpokladanom rozsahu: 
 
a) projektová dokumentácia stavebnej časti „Plniacej stanice CNG“:   

- stavebné úpravy pre osadenie „Plniacej stanice CNG“ a s tým súvisiace ďalšie stavebné 
objekty ako sú: 

- Komunikácie a spevnené plochy,  
- Prípojky inžinierskych sietí (plyn, NN, dažďová kanalizáca, vodovodné prípojky ) a pod. 

 
b) projektová dokumentácia technologickej časti  „Plniacej stanice CNG“:  

- Strojno-technologické zariadenia „Plniacej stanice CNG“  a s tým súvisiace ďalšie 
technologické objekty ako sú: 

- Prípojka VTL; 
- Meranie plynu; 
- Prevádzkový rozvod silnoprúdu; 
- Komunikačné a IT zariadenia; 
- Tankomat s bankovým terminálom; 
- Kamerový systém. 

 
6. Základné údaje o predpokladanom obsahu a rozsahu obstarávaných projektových prác a 

inžinierskych činností počas platnosti kvalifikačného systému:  
 
6.1 Zabezpečenie projektovej dokumentácie v nasledovnom rozsahu: 
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1. Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a stavebných zámerov v rozsahu podľa  zadávacích 
podmienok objednávateľa a v súlade s bodom 3.3.3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020; 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie do tendrov v rozsahu podľa  zadávacích podmienok 
objednávateľa a v súlade s bodom 3.3.4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020; 

3. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v rozsahu podľa  zadávacích 
podmienok objednávateľa a podľa Prílohy č.1 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020; 

4. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu podľa  zadávacích 
podmienok objednávateľa a podľa Prílohy č.2 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020. Projektová dokumentácia musí byť 
dodaná vrátane Odborného stanoviska ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického 
zariadenia podľa § 5 s vyhl. č.508/2009 Z. z., v prípade ak o to objednávateľ výslovne požiada. 

5. Vypracovanie projektovej dokumentácie realizačného projektu v rozsahu podľa  zadávacích 
podmienok objednávateľa a podľa Prílohy č.3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností 2020; 

6. Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa  zadávacích 
podmienok objednávateľa a podľa Prílohy č.6 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020. 

 
6.2 Zabezpečenie inžinierskej činnosti v nasledovnom rozsahu: 
 

1. Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia vrátane zabezpečenia všetkých dokladov a 
vyjadrení dotknutých orgánov verejnej  a štátnej správy a organizácií, potrebných k vydaniu 
územného rozhodnutia;  

2. Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia príslušnému stavebného 
úradu a oznámenia stavebného úradu, z ktorého bude vyplývať, že voči ohláseniu nemá 
námietky, vrátane zabezpečenia všetkých dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov verejnej a 
štátnej správy a organizácií, potrebných k vydaniu stavebného povolenia vrátane prípadného 
vyňatia ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu;  

3. Zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné 
alebo na dočasné užívanie stavieb, prípadne povolenia pre zmenu účelu využitia stavby (tzn. 
kolaudačné rozhodnutie pre trvalé užívanie miestnych a účelových komunikácií, prípojky 
dažďovej odpadovej vody, užívanie stavby PS CNG).  

 
6.3. Výkon občasného odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa  

zadávacích podmienok objednávateľa a podľa Prílohy č.4 Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA2020 . 

 
6.4.  Vypracovanie odborných posudkov stavieb (statických, požiarnej ochrany, energetický audit, 

tepelno-technické posúdenie, cenové posúdenie, atď.) a vypracovanie ostatných projektových 
prác nezahrnutých v bode 1 v rozsahu podľa zadávacích podmienok objednávateľa. 

6.5.  Vypracovanie dokumentácie pre  posudzovanie vplyvov na životné  prostredie  v rozsahu 
stanovenom zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, schválenie projektovej dokumentácie inšpekčnými orgánmi.  

6.6. Zabezpečenie geodetických prác podľa zadávacích podmienok objednávateľa cenníka 
geodetických a kartografických prác r. 2003 (ďalej len „cenník“). 

6.7.  Spracovanie porealizačného zamerania skutočného vyhotovenia stavby podľa zadávacích 
podmienok objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a 
inžinierskych činností UNIKA. 

6.8.   Zabezpečenie reprografických prác podľa požiadaviek Spoločnosti SPP CNG. 
 
Uvedený rozsah zahŕňa celé portfólio požadovaných projektových prác a inžinierskej činnosti. Obsah 
a rozsah projektovej dokumentácie pre konkrétnu zákazku bude upresnený pri jej zadávaní podľa 
potrieb a požiadaviek objednávateľa. 

7. Spôsob  vypracovania a dodania  projektovej dokumentácie 
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Spôsob  vypracovania a dodania  projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1 bude nasledovný: 
 

a) Odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi na pripomienkovanie: v papierovej forme 1 
paré PD vrátane rozpočtu a výkazu výmer a v elektronickej forme: 1xCD s PD (výkresová časť vo 
formáte PDF a rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls). 
Dodávateľ odovzdá a objednávateľ prevezme projektovú dokumentáciu na pripomienkovanie na 
základe písomného protokolu. Objednávateľ interne posúdi PD do 3 pracovných dní odo dňa 
prevzatia PD na pripomienkovanie a predloží dodávateľovi písomné pripomienky k PD (e-mailom), 
v ktorých dodávateľa upozorní na všetky zistené nedostatky vypracovanej PD. Dodávateľ je 
povinný zapracovať pripomienky Spoločnosti SPP CNG do PD, prípade odstrániť vytýkané 
nedostatky PD do 5 pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok.  
Uvedené lehoty pripomienkovania PD a zapracovania pripomienok k PD môžu byť osobitne 
dohodnuté v podmienkach minitendrov a následne v uzatvorených zmluvách (objednávkach). 
 

b) Odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi po zapracovaní pripomienok: v papierovej 
forme vo farebnom vyhotovení 8x projektová dokumentácia (textová aj výkresová časť), 2 x 
položkovitý  rozpočet stavby, 8x výkaz výmer a 4x dokladová časť vrátane všetkých požadovaných 
vyjadrení k vydaniu rozhodnutia (uzemné, stavebné ...); v digitálnej forme  2 x na CD (textová časť 
vo formáte doc., výkresová časť: 1x vo formáte PDF a 1x vo formáte Microstation). Dodávateľ splní 
zmluvný záväzok riadnym a včasným vykonaním diela a jeho protokolárnym odovzdaním a 
prevzatím bez akýchkoľvek výhrad. PD bude považovaná za dodanú a odsúhlasenú až po 
podpísaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ oboma zmluvnými stranami.  
 

c) Ďalšie podmienky požadované objednávateľom: 
Dodávateľ zodpovedá za vady PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a dokumentáciu 
realizácie stavby, ktoré nebudú zistené v procese jej pripomienkovania a to do doby právoplatného 
ukončenia kolaudačného konania, najneskôr však do 2 rokov odo dňa podpisu prevzatia PD. V 
takom prípade Spoločnosť SPP CNG písomne oznámi dodatočne zistené vady dodávateľovi bez 
zbytočného odkladu po preukázateľnom zistení namietaných vád, pričom dodávateľ je povinný 
vady v primeranej lehote odstrániť. Za takéto vady budú považované aj požiadavky kladené na 
obsahovú a/alebo formálnu stránku PD vyplývajúce zo zmeny všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  
 

PD musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z. z., v platnom znení, a v súlade so 
Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 
2020.  
 
Fakturácia za výkon odborného autorského dohľadu (ďalej len „AD“) musí byť podľa skutočne 
vykonaných hodín výkonu AD priamou prítomnosťou na stavbe počas jej realizácie.  

 
Koordináciu celej projektovej dokumentácie bude zabezpečovať objednávateľ. Dodávateľ PD je 
povinný na základe výzvy objednávateľa SPP zúčastňovať sa na vstupnom jednaní a kontrolných 
dňoch, ktoré bude počas spracovávania projektovej dokumentácie zvolávať objednávateľ, ak bude 
účasť dodávateľa potrebná. 
 

 
8. Predpokladané požadované termíny dodania plnenia (odvíjajúce sa od zákonných lehôt):  
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie: do 8 týždňov od podpisu zmluvy 
(objednávky). 
Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia v prípade, že bude 
zabezpečené zlúčeným konaním: do 6 týždňov od odovzdania projektovej dokumentácie spoločnosti 
SPP CNG. 
Dodávateľ do 4 týždňov od odovzdania projektovej dokumentácie Spoločnosti SPP CNG zabezpečí 
vydanie stavebného povolenia, následne bude plynúť lehota cca 2 týždne na jeho právoplatnosť.  
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Dodávateľ bude povinný podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia do 2 
pracovných dní od záverečného odsúhlasenia projektovej dokumentácie zo strany spoločnosti SPP 
CNG. 
 
Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia v prípade, že každé 
z nich bude zabezpečené samostatným konaním:  
Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia: do 6 týždňov od odovzdania PD Spoločnosti 
SPP CNG; 
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia: do 6 týždňov od  nadobudnutia právoplatnosti 
územného rozhodnutia. 
Výkon odborného autorského dohľadu: počas realizácie stavby do ukončenia miestneho šetrenia v 
kolaudačnom konaní. 
 
Termíny dodania PD a IČ budú presne stanovené v podmienkach minitendrov a následne 
v uzatvorených zmluvách (objednávkach). 

 
9.  Požadované minimálne zmluvné podmienky Spoločnosti SPP CNG pre vypracovanie a  

dodanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“): 
 

Súčasťou každej uzatvorenej zmluvy, ktorá môže mať aj formu objednávky vystavenej spoločnosťou 
SPP CNG a akceptovanej zo strany dodávateľa (ďalej len „zmluva“), budú nasledovné zmluvné 
podmienky požadované Spoločnosťou SPP CNG pre vypracovanie, dodanie a prevzatie PD pre 
jednotlivé zákazky a to Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP CNG na vykonanie diela 
(ďalej len „VOP SPP CNG“). Akceptácia VOP SPP CNG zo strany žiadateľa bude podmienkou jeho 
zaradenia do kvalifikačného systému. VOP SPP CNG sú uvedené v prílohe č.6 Oznámenia o 
vyhlásení kvalifikačného systému. 
 
Dodávateľ splní zmluvný záväzok riadnym a včasným vykonaním diela a jeho protokolárnym 
odovzdaním a prevzatím zo strany Spoločnosti SPP CNG bez akýchkoľvek výhrad. PD bude 
považovaná za dodanú a odsúhlasenú až po podpísaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ 
oboma zmluvnými stranami. 
 
Lehota splatnosti faktúr  je 30 dní odo dňa ich doručenia Spoločnosti SPP. 

 

 
10.  Podmienky účasti na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov: 

 
10.1 Osobné postavenie: 

Žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 

1. Žiadateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie 

poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania); 

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

3. Žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové 
nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej 
republike a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania; 

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

5. Žiadateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto súťaže 
závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného 
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porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 
pracovného práva podľa osobitných predpisov; 

V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli prijaté za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, 
okrem iného aj legislatívne opatrenia týkajúce sa preddavkov na poistné na zdravotné poistenie 
zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby, poistného na sociálne poistenie pre 
povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú 
osobu a poistného na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ako aj daňových 
nedoplatkov. 

V súlade s vyššie uvedeným, bude Spoločnosť SPP posudzovať žiadateľa ako žiadateľa, ktorý 
spĺňa podmienku účasti podľa bodu 3: 

- v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni v prípade, ak žiadateľ preukáže, že má predĺženú 
splatnosť poistného, ktoré je povinný platiť, v súlade s § 293ew zákona č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; 

- v časti týkajúcej sa nedoplatkov na zdravotnom poistení voči zdravotnej poisťovni, v prípade, 
ak žiadateľ preukáže, že má predĺženú splatnosť preddavku na poistné, ktoré je povinný platiť, v 
súlade s § 38ev zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- v časti týkajúcej sa daňových nedoplatkov voči daňovému a colnému úradu v prípade, ak 
žiadateľ preukáže, že spadá (resp. jeho dlžná suma dane) do výnimky z definície daňového 
nedoplatku ustanovenej § 10 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19. 

Obdobne postupuje žiadateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.  

Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo po uplynutí termínu predĺženia splatnosti uvedených 
nedoplatkov, resp. pohľadávok (ak Vláda Slovenskej republiky svojim nariadením neurčí ďalšie 
obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného/preddavku a určiť termín ich splatnosti za 
tieto obdobia) u úspešného žiadateľa overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3. 

 

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:  

- bodu 1. - výpisom z obchodného registra, ktorý sa nepožaduje predložiť, nakoľko podmienku účasti 
je možné overiť z verejne dostupného zdroja. 

- bodu  2. až 5. -  čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom žiadateľa, alebo v prípade 
bodu č. 3 potvrdením vystaveným v súlade s §293ew zákona o sociálnom poistení, § 38ev zákona o 
zdravotnom poistení, alebo § 10 zákona č.67/2020 Z. z.).  

Vzor Čestného vyhlásenia na preukázanie osobného postavenia tvorí prílohu č. 2 tohto Oznámenia. 

V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predložených dokladov, 
požiada žiadateľa o predloženie originálu dokladov preukazujúcich niektorú z podmienok  účasti bodu 
1. – 4., nie staršie ako 3 mesiace, a to v prípade podmienky: 

podľa bodu 1. -  dokladom o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na 
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci žiadateľa realizovať predmet obstarávania 
alebo iný doklad o oprávnení podnikať;  

podľa bodu 2. - výpisom z registra trestov; 

podľa bodu 3. – potvrdením príslušnej poisťovne; 

podľa bodu 4. - potvrdením príslušného súdu, že na žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v 
reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz. 

 
10.2 Finančné a ekonomické postavenie: nepožaduje sa 
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10.3 Technická a odborná spôsobilosť  

Žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému musí preukázať technickú alebo odbornú 
spôsobilosť nasledovne:  
 
1.Predložením údajov o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby a to 
predložením autorizačného osvedčenia vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov v rozsahu: 

 
a) Osvedčenie: 
A1  (označenie na osvedčení a pečiatke) – Komplexné architektonické a inžinierske služby a 
súvisiace technické poradenstvo (Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 
31.12.2004 v podkategórii *1* Pozemné stavby) alebo 
A2  (označenie na osvedčení a pečiatke) - Komplexné architektonické a inžinierske služby 
a súvisiace technické poradenstvo s výnimkou architektonických služieb alebo 
I1 - (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (Platí aj 
pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii *4-1* Projektovanie 
pozemných stavieb). 

 
Žiadateľ je povinný predložiť minimálne osvedčenie jednej odborne spôsobilej osoby, ktorá má 
niektoré z vyššie uvedených osvedčení. 
 

b) Osvedčenie: 
I4 – (označenie na osvedčení a pečiatke) - 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).  

 
Doklady o odbornej spôsobilosti podľa bodu 1a) a 1b) musia byť predložené ako fotokópia Osvedčenia 
o vykonaní odbornej skúšky. Súčasťou dokladu musí byť Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym 
zástupcom žiadateľa, že: 
-odborne spôsobilé osoby budú zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy (objednávky), 
-v akom pracovnom vzťahu sú odborne spôsobilé osoby (v zamestnaneckom pomere, alebo v inom 

pracovnom vzťahu) k žiadateľovi. 
 

2. Predložením zoznamu poskytnutých služieb za obdobie tri (3) roky bezprostredne 
predchádzajúce dňu predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, ktorými žiadateľ 
preukáže poskytnutie minimálne 3 (troch) zákaziek podobného charakteru ako je predmet 
obstarávania, pričom za zákazky podobného charakteru bude obstarávateľ považovať: PD a IČ 
CNG staníc, čerpacích staníc PHM, vyhradených  technologických zariadení ako napr. regulačné 
stanice plynu, zariadenia na stláčanie technických plynov, vysokotlaké rozvody plynu a pod.). 
Predložené poskytnuté služby musia byť min. od 2 rôznych odberateľov. Zmluvná cena 
predložených referencií musí byť spolu minimálne 25 000,- Eur bez DPH.  
V prípade, že poskytnutá služba bola v rozhodnom období poskytnutá žiadateľom len z časti 
(napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z predloženého zoznamu zrejmé, v 
akom finančnom objeme poskytol službu žiadateľ. 

 
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne tieto údaje:  
- názov a miesto poskytnutej služby (PD), 
- krátky opis poskytnutej služby (PD), z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo o plnenie 

podobného charakteru ako je predmet obstarávania,  
- prehlásenie o úspešnom zrealizovaní zmluvy 
- celkovú zmluvnú cenu poskytnutej služby (PD) v Eur bez DPH, 
- dátum dodania poskytnutej služby PD, 
- obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého žiadateľ poskytol službu (PD), 
- kontaktnú osobu odberateľa (meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová adresa). 

 
Vzor Zoznamu poskytnutých služieb tvorí prílohu č. 3 tohto Oznámenia. 
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11.   Náležitosti, forma a spôsob predkladania žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému  

Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí byť predložená v súlade s podmienkami 
ustanovenými v tomto Oznámení.  
 
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady musia byť predložené v 
elektronickej forme (ako scany originálov dokumentov) prostredníctvom e-mailu na  e-mailové 
adresy kontaktných osôb Spoločnosti SPP: 
- Ing. Jaroslava Iglárová, e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk, tel.: 02/6262 4256, 0907 673 530, 
- Ing. Jana Kozakovičová, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk, tel.: 02/6262 4254, 0905 472 331, 

 
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: 

1) Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému s nasledovnými údajmi:  
a) Obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa;  
b) Kontaktná osoba a kontaktné údaje žiadateľa; 
c) Názov kvalifikačného systému; 
d) Zoznam predložených dokladov; 
e) Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa. 

Vzor krycieho listu tvorí prílohu č. 1 tohto Oznámenia. 
 

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode č. 10 tohto Oznámenia. 

3) Čestné vyhlásenie žiadateľa: 

a) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tomto 
Oznámení,  

b) že všetky žiadateľom predložené doklady a údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné, 
c) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami 

Spoločnosti SPP CNG na vykonanie diela (ďalej len „VOP SPP CNG“).  
 

Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 4 tohto Oznámenia. 
 

4) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu č. 16 tohto Oznámenia. 
 

Ak žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému predkladá skupina dodávateľov, preukazuje 
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny 
dodávateľov osobitne a splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti 
alebo finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.  

12.   Vyhodnotenie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému  

12.1 Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému vrátane splnenia podmienok účasti posudzuje 
výberová komisia zriadená Spoločnosťou SPP CNG. 

 
Komisia pri posúdení žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému preverí: 
a) či je žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému úplná a správna (či obsahuje všetky 

náležitosti stanovené v oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému) 
b) správnosť a úplnosť predložených dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a 

ďalších požadovaných dokladov; 
c) či žiadateľ splnil podmienky účasti pre zaradenie do kvalifikačného. 

 
V prípade, ak bude mať žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nedostatky, žiadateľ bude 
písomne vyzvaný na ich odstránenie v primeranej lehote stanovenej vo výzve. Vždy, ak vznikne 
dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého čestného vyhlásenia žiadateľa alebo 
pochybnosť o tom, či žiadateľ alebo kvalifikovaný dodávateľ spĺňa podmienky účasti pre 
zaradenie do kvalifikačného systému, alebo ak z predložených dokladov nebude možné posúdiť 
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo vyzvať 
žiadateľa, aby v primeranej lehote stanovenej vo výzve, predložil Spoločnosti SPP CNG doklady 
preukazujúce pravdivosť jeho čestného vyhlásenia alebo predložil vysvetlenie alebo doplnenie 
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dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, ibaže by sa dalo splnenie podmienky účasti 
overiť z verejne dostupných zdrojov alebo z vlastných databáz Spoločnosti SPP a Spoločnosti 
SPP CNG. Toto oprávnenie bude mať Spoločnosť SPPCNG  aj voči kvalifikovanému 
dodávateľovi, a to kedykoľvek po jeho zaradení do kvalifikačného systému. 

 
12.2 Do kvalifikačného systému bude zaradený žiadateľ, ktorý súčasne splnil všetky nasledujúce 

podmienky: 
a) predložil Spoločnosti SPP CNG v priebehu trvania kvalifikačného systému žiadosť 

o zaradenie do kvalifikačného systému, 
b) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému je úplná a správna v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto Oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému, 
c) žiadateľ splnil všetky podmienky účasti stanovené v tomto Oznámení o vyhlásení 

kvalifikačného systému. 
 

12.3 Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o zaradenie do kvalifikačného 
systému, ak: 
a) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nie je úplná a správna a žiadateľ 

neodstránil vytýkané nedostatky v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP CNG, 
b) žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nepredložil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti 
SPP CNG, 

c) žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok účasti stanovených v Oznámení o vyhlásení 
kvalifikačného systému, 

d) žiadateľ vo svojej žiadosti alebo jej prílohách uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené 
údaje alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady, 

e) žiadateľ je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného 
Spoločnosťou SPP a Spoločnosťou SPP CNG, 

f) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista žiadateľa bol štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu dodávateľov 
s negatívnym hodnotením vedeného Spoločnosťou SPP a Spoločnosťou SPP CNG, a to 
v čase zaradenia tohto subjektu do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením, 

g) štatutárny orgán žiadateľa, člen štatutárneho orgánu žiadateľa alebo prokurista žiadateľa je, 
alebo v predchádzajúcich troch rokoch bol štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu subjektu, ktorý nespĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa písmena e) 
a f). 

Rozhodnutie o zaradení resp. nezaradení  žiadateľa do kvalifikačného systému je výlučne 
v pôsobnosti Spoločnosti SPP CNG. Rozhodnutie sa žiadateľovi písomne oznámi najneskôr 15 dní 
odo dňa doručenia úplnej a správnej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému. V prípade, že 
Spoločnosť SPP CNG žiadosť o zaradenie do  kvalifikačného systému zamietne, súčasťou písomného  
oznámenia o zamietnutí žiadosti musí byť uvedenie dôvodov nezaradenia žiadateľa do kvalifikačného 
systému. 

13.   Informačná povinnosť kvalifikovaného dodávateľa 

Po zaradení do kvalifikačného systému je kvalifikovaný dodávateľ povinný oznámiť Spoločnosti SPP 
CNG všetky zmeny v skutočnostiach uvádzaných v predložených dokladoch na preukázanie splnenia 
podmienok účasti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na splnenie podmienok účasti tohto dodávateľa, a 
to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď k takejto zmene došlo. 

14.   Vylúčenie dodávateľa z kvalifikačného systému 

Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo počas obdobia trvania kvalifikačného systému vylúčiť 
dodávateľa z kvalifikačného systému z nasledovných dôvodov: 

a) kvalifikovaný dodávateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok účasti, stanovených v Oznámení 
o vyhlásení kvalifikačného systému; 

b) kvalifikovaný dodávateľ porušil svoje zmluvné povinnosti voči Spoločnosti SPP CNG podstatným 
spôsobom; 

c) kvalifikovaný dodávateľ sa dopustil  závažného porušenia svojich odborných povinností; 
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d) kvalifikovaný dodávateľ bol na základe interného hodnotenia Spoločnosti SPP a Spoločnosti SPP 
CNG zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením; 

e) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista kvalifikovaného dodávateľa je 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu 
dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného hodnotenia Spoločnosti SPP a Spoločnosti 
SPP CNG, alebo bol štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu takéhoto subjektu 
v čase jeho zaradenia do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením; 

f) v priebehu trvania kvalifikačného systému sa dodatočne zistí, že kvalifikovaný dodávateľ vo 
svojej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému alebo jej prílohách uviedol nepravdivé 
alebo zámerne skreslené údaje alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady; 

g) Spoločnosť SPP CNG v priebehu trvania kvalifikačného systému vyzvala kvalifikovaného 
dodávateľa na predloženie, vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia 
podmienok účasti a dodávateľ nepredložil požadované doklady alebo požadované vysvetlenie 
alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP. 

h) Dodávateľ v rámci minitendrov v primeranej lehote nie kratšej ako 3 (tri) dni stanovenej vo výzve 
SPP CNG a v rozsahu požadovanom vo výzve SPP CNG nepredložil ponuku na dodanie 
Predmetu plnenia alebo zdôvodnenie nevypracovania ponuky na dodanie Predmetu plnenia.  

Rozhodnutie o vylúčení dodávateľa z kvalifikačného systému spolu s uvedením dôvodov vylúčenia 
bude dotknutému dodávateľovi písomne oznámené. V prípade, ak dodávateľ, ktorý bol vylúčený z 
kvalifikačného systému, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení preukáže spoločnosti 
SPP CNG, že odstránil nedostatky, ktoré boli dôvodom vylúčenia, môže byť opätovne zaradený do 
kvalifikačného systému. Posúdenie splnenia podmienky pre opätovné zaradenie vylúčeného 
dodávateľa do kvalifikačného systému je plne v pôsobnosti Spoločnosti SPP CNG.  

15.  Komunikácia a dorozumievanie v rámci kvalifikačného systému 

Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady sa predkladajú v slovenskom 
jazyku. V prípade, ak niektorý z  dokumentov predkladaných v žiadosti bol vyhotovený v inom ako 
slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je žiadateľ povinný súčasne predložiť aj jeho preklad do 
slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov medzi slovenským znením  a znením v cudzom 
jazyku, bude mať prednosť slovenské znenie. Spoločnosť SPP CNG si v prípade pochybností 
vyhradzuje právo  vyžiadať si od žiadateľa úradný preklad dokumentu do slovenského jazyka. Náklady 
so zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom rozsahu žiadateľ.  

Komunikácia a výmena informácií so žiadateľmi alebo kvalifikovanými dodávateľmi sa uskutočňuje 
predovšetkým písomne prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach 
alebo ich kombináciou. Pri telefonickej alebo osobnej komunikácii so žiadateľmi bude vyhotovený 
písomný záznam umožňujúci trvalé a preukázateľné zachytenie jej skutočného obsahu. Písomný 
záznam podľa predchádzajúcej vety podpíšu alebo preukázateľne odsúhlasia (písomne, e-mailom) 
zástupcovia všetkých zúčastnených strán. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť podpísanie 
záznamu zo strany všetkých zúčastnených osôb, zápis sa elektronicky zašle na odsúhlasenie všetkým 
zúčastneným stranám.  

Pre potreby realizácie tohto kvalifikačného systému sa pod pojmom „písomne“ rozumie vyhotovenie 
dokumentu v listinnej alebo elektronickej forme, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V súvislosti s 
doručovaním dokumentu sa pod pojmom „písomne“ rozumie jeho doručenie prostredníctvom správy 
elektronickej pošty alebo obdobných elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie je 
výslovne uvedené inak.                    

Predkladanie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému a požadovaných dokladov sa 
uskutočňuje elektronickou formou v súlade s bodom č. 11 tohto Oznámenia. 

16.  Ochrana osobných údajov 

V prípade, ak žiadosť  zaradenie do kvalifikačného systému alebo predkladané doklady na 
preukázanie splnenia podmienok účasti obsahujú osobné údaje fyzických osôb podliehajúce ochrane 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), žiadateľ je 
povinný k žiadosti priložiť aj súhlas dotknutej fyzickej osoby so spracúvaním jej osobných údajov 
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podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov je 
uvedený v prílohe č. 5 tohto Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému. 

17.  Ďalšie právne informácie:  

Kvalifikačný systém ani zaradenie dodávateľa do tohto systému nenahrádza samotný proces 
obstarávania a nezaväzuje Spoločnosť SPP CNG k uzavretiu obchodného vzťahu s dodávateľom 
zaradeným do kvalifikačného systému . 
Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného systému nepredstavuje verejný návrh na uzavretie zmluvy v 
zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) ani vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 
Obchodného zákonníka a Spoločnosť SPP CNG nezaväzuje na uzavretie zmluvy.  

 
Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo: 
- predĺžiť platnosť kvalifikačného systému (a to aj opakovane), 
- upraviť zverejnené podmienky kvalifikačného systému, 
- upraviť alebo doplniť požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo 

náležitosti žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému (zmeny sa nebudú týkať kvalifikovaných 
dodávateľov, ktorí boli zaradení do kvalifikačného systému ani žiadostí o zaradenie do 
kvalifikačného systému, ktoré boli Spoločnosti SPP  doručené pred dňom uverejnenia oznámenia o 
takejto zmene), 

- zrušiť kvalifikačný systém aj bez uvedenia dôvodu.  
 

Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok kvalifikačného systému alebo jeho zrušenie,  budú 
zverejnené rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného systému. 
 
Spoločnosť SPP CNG neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a 
predložením žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému.  
 

 
Dátum zverejnenia: 03.12.2020 

 
Prílohy: 

1. Vzor Žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému; 
2. Vzor čestného vyhlásenia pre splnenie podmienok účasti – osobné postavenie;  
3. Vzor zoznamu poskytnutých služieb;  
4. Vzor čestného vyhlásenia – ďalšie požadované doklady;  
5. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov; 
6. Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP CNG (VOP SPP CNG). 


