FORMULÁR NA VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
_____________________________________________________________________________________

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:

Sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Označenie registra:
akciová spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel
Sa, vložka 2749/B
IČO 35 815 256
Meno: Ing. Jaroslava Iglárová, Ing. Jana Kozakovičová
Telefón: 02/62624256, 02/62624254
Fax: 02/62628673
e – mail: jaroslava.iglarova@spp.sk,
jana.kozakovicova@spp.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Zhotovenie stavby: Košice, Moldavská 12, rekonštr. zdvojenej podlahy Call centra
Predmetom obstarávania sú stavebné práce a dodávky potrebné pre zhotovenie stavby: Košice, Moldavská 12,
rekonštrukcia zdvojenej podlahy Call v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou HPK
engineering a.s. Košice.
Účelom stavby je rekonštrukcia zdvojenej podlahy v priestoroch Call centra na 4. a 5. poschodí jestvujúcej
administratívnej budovy. Projektová dokumentácia je vypracovaná samostatne na 2 časti a to:
rekonštrukcia zdvojenej podlahy v priestoroch Call centra na 4. poschodí,
rekonštrukcia zdvojenej podlahy v priestoroch Call centra na 5. poschodí.
Predmetom rekonštrukcie každej časti (4. a 5. poschodie) sú architektonicko – stavebné úpravy, elektroinštalácia, VZT
a klimatizácia a štruktúrovaná kabeláž. Realizáciou uvedených rekonštrukčných prác sa zabezpečí, demontáž
jestvujúcej zdvojenej podlahy, vybudovanie novej podlahy vrátane ďalších stavebných úprav, nové rozvody
elektroinštalácie vedené v podhľade, nové rozvody štruktúrovanej kabeláže a nové nátery a tepelná izolácia VZT.
Súčasťou prác bude aj zabezpečenie demontáže, sťahovania a spätnej montáže nábytku v dotknutých priestoroch viď.
projektová dokumentácia.
Realizácia prác bude rozdelená na 2. etapy:
1. etapa: rekonštrukcia zdvojenej podlahy v priestoroch Call centra na 4. poschodí ,
2. etapa: rekonštrukcia zdvojenej podlahy v priestoroch Call centra na 5. poschodí.
Podrobnejšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v projektovej dokumentácii spracovanej spoločnosťou
spoločnosťou HPK engineering a.s. Košice v 12/2013.
V rámci zhotovenie stavby zhotoviteľ je povinný zabezpečiť:
- Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a ich odovzdávanie oprávnenej osobe na ich
zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „Evidenčných listov odpadov" podľa Vyhlášky Ministerstva životného
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prostredia SR č.283/2001 Z. z. v platnom znení, vyplnený zhotoviteľom a potvrdený objednávateľom. Výzisk dosiahnutý
z prípadného zhodnotenia odpadu, resp. z prípadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
objednávateľa. Objednávateľ splnomocní zhotoviteľa na prevzatie dokladu o odovzdaní kovového odpadu vystaveného
v mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ bude povinný odovzdať tento doklad objednávateľovi.
- Vykonávanie kompletizačnej činnosti v rámci celej stavby.
- Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vo výkresovej aj elektronickej forme v troch exemplároch.
-Vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a STN,
odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentácie, t.j. atestov a
certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov, osvedčení o skúškach
použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, revíznych
správ, prevádzkových poriadkov, záručných listov atď.
Požadované podmienky objednávateľa:
Objednávateľ požaduje, aby počas realizácie stavby rekonštrukčné práce žiadnym spôsobom nenarušili
jestvujúcu prevádzku v budove, t.j. hlučné práce, odstávky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovať po
pracovnej dobe, resp. v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja a počas sviatkov. Zhotoviteľ je povinný
vykonávať stavebné práce v rozsahu a termínoch uvedených v harmonograme vykonávania diela,
odsúhlaseným objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný harmonogram vykonávania diela predložiť
objednávateľovi na odsúhlasenie najneskoršie do 5 dní od podpisu zmluvy.
Termín realizácie:
Termín odovzdania staveniska: do 7 dní od podpisu ZoD ( predpoklad 05/2014)
Termín začatia stavby: dňom odovzdania staveniska
Termín ukončenia stavby: do 2 mesiacov od podpisu ZoD ( do uvedeného termínu bude podpísaný zmluvnými stranami
protokol o odovzdaní a prevzatí stavby).
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Na predmet obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorená zmluva o dielo.
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie sú uvedené
v súťažných podkladoch.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy požaduje vyhlasovateľ predložiť od navrhovateľov nasledujúce
doklady:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci navrhovateľa na dodania predmetu obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa
originál dokladu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace alebo úradne overená kópia takéhoto originálu.
b) Čestné vyhlásenie:
- že sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3 rokoch.
- že nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii,
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v
krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov.
- že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov predpisov platných v
krajine jeho sídla.
Doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a podpisom navrhovateľa.
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Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od navrhovateľa požaduje predloženie
nasledujúcich dokladov:
c) Kópiu osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je platcom DPH.
d) Zoznam úspešne splnených zmlúv (realizovaných stavieb a rekonštrukcií stavieb charakteru: budovy pre
administratívu, správu a riadenie, poisťovne, banky, bytové domy, uskutočnených a ukončených za obdobie
posledných 5 rokov (za obdobie od 2009 – do 03/2014 - do termínu predloženia návrhu na tento predmet
obstarávania).
V zozname úspešne splnených zmlúv musí navrhovateľ doložiť 5 najväčších ním zrealizovaných zmlúv, z ktorých u:
- 1 referencie (zmluvy) musí byť zmluvná cena minimálne 80 000,- Eur bez DPH a
- u 2 referencií (zmlúv) musí byť zmluvná cena minimálne 40 000,- Eur bez DPH.
V zozname úspešne splnených zmlúv (len ukončené) navrhovateľ uvedie nasledovné údaje:
Názov predmetu zmluvy (stavby), miesto realizácie a stručný popis,
Dátum ukončenia zmluvy (stavby),
Finančný objem zmluvy (stavby) v EUR bez DPH,
Obchodné meno a sídlo objednávateľa,
Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónne a e-mailové spojenie.
Zoznam referencií je potrebné predložiť podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
V prípade, že navrhovateľ predloží referencie na iných tlačivách (tabuľke), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uznať ich
len v prípade, že tlačivo navrhovateľa bude obsahovať všetky požadované údaje. Zároveň je navrhovateľ povinný
urobiť sumarizáciu cien úspešne splnených zmlúv uvedených v zozname referencií. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
na zmluvy (referencie), u ktorých nebudú uvedené všetky požadované informácie neprihliadať.
e) Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (stavebné práce a dodávky), a to za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v min.
výške 650 000,- EUR spolu za všetky tri hospodárske roky. Splnenie podmienky preukáže navrhovateľ predložením
vlastnej kalkulácie súčtu obratov za posledné tri hospodárske roky opatrenou pečiatkou, menom a podpisom
navrhovateľa a predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch a predložením výkazu ziskov a strát alebo
výkazu o príjmoch a výdavkoch za 3 posledné hospodárske roky).
Úradne overené kópie nasledovných certifikátov :
f) overená kópia certifikátu systému riadenia kvality – ISO 9001:2008 resp. ISO 9001:2000, alebo doklad o vykonaných
opatreniach na zabezpečenie systému riadenia kvality ( smernica, opis systému a pod.).
g) overená kópia certifikátu systému riadenia environmentu ISO 14001, alebo doklad o vykonaných opatreniach na
zabezpečenie systému riadenia environmentu ( smernica, opis systému a pod.).
h) overená kópia certifikátu systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci OHSAS 18001 , alebo doklad o
vykonaných opatreniach na zabezpečenie systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci( smernica, opis systému a
pod.).
i) Doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané činnosti
vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním – stavbyvedúci (Doklad o odbornej
spôsobilosti vydaný do 1.1.2009 s odborným zameraním – stavbyvedúci pre pozemné stavby).
Doklad o odbornej spôsobilosti doložiť ako fotokópiu preukazu o odbornej spôsobilosti s otlačkom pečiatky a
vlastnoručným podpisom držiteľa alebo overenú fotokópiu Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Súčasťou dokladu
bude aj originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom navrhovateľa, v ktorom navrhovateľ uvedie že:
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odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba ( v zamestnaneckom pomere, alebo
vzťahu) k navrhovateľovi.

v inom pracovnom

j) Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže – originál podpísaný
štatutárnym zástupcom navrhovateľa.
V prípade, ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti, alebo uvedie
nepravdivé alebo inak skresľujúce údaje, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezahrnúť jeho návrh do vyhodnocovania a
návrh môže odmietnuť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o predloženie doplňujúcich informácií,
resp. dokladov.
Pre účely preukázania splnenia podmienok účasti (technickej spôsobilosti) navrhovateľa a pre plnenie predmetu
obstarávania sa vytvorenie formy združenia vo verejnej obchodnej súťaži nepripúšťa
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom jazyku v zabezpečenej obálke. Obálka musí byť zreteľne označená
nápisom SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ a heslom súťaže „Košice, Moldavská 12, rekonštr. zdvojenej podlahy Call
centra“ s uvedením sídla vyhlasovateľa a sídla navrhovateľa.
Zároveň požadujeme predložiť v rovnakej lehote identický cenový návrh aj v elektronickej podobe na portál
www.proe.biz .
Podrobný popis podávania návrhov bude uvedený v súťažných podkladoch.
7. Lehota podávania návrhov:
Lehota na predkladanie návrhov uplynie 28.03.2014 o 11,00 hod.
Návrhy treba doručiť poštou príp. osobne do podateľne v lehote na predkladanie návrhov na adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Ing. Iglárová Jaroslava
Mlynské Nivy 44/a, podateľňa
825 11 Bratislava
Slovenská republika
Ponuka, doručená na inú adresu obstarávateľa sa bude považovať za nedoručenú.
7a. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:
Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, t.j. 28.03.2014 a končí
dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa: Mlynské nivy 44/c, 825 11
Bratislava.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na oznámenie vybraného návrhu ( lehota viazanosti návrhov) je 30.06.2014. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
Vyhlasovateľ predĺženie lehoty oznámi len tým navrhovateľom, ktorí predložili návrh a na internetovej stránke SPP.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.
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9. Zábezpeka
Zábezpeka sa nevyžaduje.
10. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s navrhovateľom až po schválení výsledkov obchodnej verejnej súťaže v zmysle
interných predpisov vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o dielo s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky
podmienky účasti, vrátane podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ktorý sa na základe hodnotenia kritérií a
následnej el. aukcie umiestnil v poradí ako prvý alebo, ktorý na základe výsledku rokovania ponúkol najlepšiu cenu.
Presný termín el. aukcie a prípadne rokovania bude oznámený navrhovateľom po vyhodnotení cenových ponúk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľov o predloženie doplňujúcich informácií alebo dokladov, resp.
vyžiadať si vysvetlenie predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po uskutočnení elektronickej aukcie uskutočniť s vybranými navrhovateľmi viacero
etáp rokovaní s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového návrhu po každej etape
rokovaní. Presný termín a miesto rokovania oznámi vyhlasovateľ navrhovateľom písomne e-mailom.
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž, pričom dôvod zrušenia sa navrhovateľom
neoznamuje. O zrušení obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ písomne upovedomí všetkých navrhovateľov.
V prípade, ak navrhovateľ odmietne uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom s cenou predloženou v elektronickej aukcii (t.j.
zo strany navrhovateľa dôjde k zmareniu výsledku postupu obstarávania), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo tohto
navrhovateľa vylúčiť z účasti v ďalších tendroch organizovaných vyhlasovateľom.
Návrhy bude vyhlasovateľ hodnotiť pre na základe kritéria na vyhodnotenie návrhov:
Celková cena za predmet obstarania v € bez DPH ............................................... 100 %
Presný popis spôsobu hodnotenia a ďalšie podmienky vyhlasovateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
11. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady, spojené s účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej miere znášajú
všetky náklady, spojené s ich účasťou v súťaži.
12. Ďalšie informácie:
O zaslanie súťažných podkladov môžu záujemcovia požiadať kontaktnú osobu vyhlasovateľa súťaže uvedenú v tomto
vyhlásení na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou alebo e-mailom na adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Ing. Jaroslava Iglárová
Mlynské nivy 44/a - podatelňa
825 11 Bratislava
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
Písomná žiadosť záujemcu musí obsahovať:
a) identifikačné údaje navrhovateľa - obchodné meno, sídlo, IČO;
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b) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové číslo, e-mail;
Vyhlasovateľ bude zasielať súťažné podklady cez portál PROe.biz. v termíne do 22.03.2014
Objednávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta realizácie stavby, kvôli získaniu informácií potrebných na prípravu a
spracovanie návrhu. Výdavky spojené s prehliadkou idú na ťarchu navrhovateľa.
Spoločná prehliadka miesta realizácie stavby sa uskutoční v termíne:
dňa 18.03.2014 o 11,00 hod. na adrese:
SPP - Budova AB
Zasadačka I. poschodie
Moldavská 12
Košice
Kontaktná osoba: p. Pavol Ďurica, tel.: 0905 711 978
Vyhlasovateľ odporúča zúčastniť sa na spoločnej prehliadke miesta realizácie stavby v stanovenom termíne,
individuálna prehliadka v inom termíne nebude umožnená.
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