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
KO-ZVO-9-242-14
1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk,
tel. číslo: 02/6262 4256, +421907673530
3. Názov predmetu obstarávania: Zákazka na poskytnutie služby: Vypracovanie PD na stavbu „BA, Výmena
rozvodov pitnej vody AB I.“
4. Bežná dostupnosť na trhu v zmysle § 9 b ZVO: nie
5. Typ zmluvy: objednávka
6. Miesto a lehota na predkladanie ponúk (elektronická aukcia)
Lehota na predloženie ponúk uchádzačmi: 17.12.2014 do 10,00 hod.
Spôsob predloženia ponúk: elektronicky na portál PROe.biz v súlade s bodom 12 tejto výzvy.
Termín konania elektronickej aukcie: 17.12.2014 o 13,00 hod.
7. Opis predmetu zákazky:
7.1 Predmetom obstarávania je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby
„Bratislava, Výmena rozvodov úžitkovej vody AB VII.“, vrátane zabezpečenia ohlásenia stavebných úprav
príslušnému Stavebnému úradu a oznámenia stavebného úradu, z ktorého bude vyplývať, že voči ohláseniu nemá
námietky a výkonu odborného autorského dozoru počas realizácie stavby.
7.2 Technický popis:
Predmetom realizačnej projektovej dokumentácie bude výmena jestvujúceho rozvodu pitnej vody v budove AB I,
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, a to konkrétne v jej administratívnej časti. Rozvod vody v budove je členený na
rozvod pre kuchyňu, bazén, hydranty a administratívnu časť. Potrubie pre bazén, kuchyňu a hydranty je zatiaľ vo
vyhovujúcom stave, kritický je stav potrubia v administratívnej časti. Ide o pozinkované potrubie inštalované v r.
1995, ktoré je už v značnej miere znehodnotené vnútornou koróziou a inkrustáciou. Uvedené zmeny potrubia
vplývajú aj na kvalitu vody, ktorá je v súčasnej dobe na hranici prípustných hygienických parametrov. Tento problém
je riešený častejšími preplachmi potrubia, čo ale nie je koncepčné riešenie do budúcnosti, nakoľko každý preplach
má na potrubie aj agresívne účinky.
Navrhovaná výmena potrubia sa bude týkať administratívnej časti v rozsahu:
a) stupačka pre sociálne zariadenie muži vrátane ležatých rozvodov,

b) stupačka pre sociálne zariadenie ženy vrátane ležatých rozvodov,
c) stupačky pre kuchynky na obidvoch koncoch budovy.
V každej z uvedených častí bude postupne demontované staré pozinkované potrubie studenej vody, teplej vody a
cirkulácie. Ako nové navrhujeme objednávateľ potrubie z plast – hliníku. Cirkulačné potrubie s núteným obehom sa
požaduje použiť aj v prípade studenej vody z dôvodu eliminácie tvorby minerálnych sedimentov.
V projektovej dokumentácii bude v rámci časti POV potrebné stanoviť harmonogram prác tak, aby pre prevádzku
budovy bol k dispozícii vždy potrebný počet zariaďovacích predmetov.
Okrem výmeny potrubia bude projektová dokumentácia riešiť aj nevyhnutné stavebné úpravy, nakoľko rozvody vody
sú vedené v inštalačných trasách za deliacimi konštrukciami a pod stropom.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi PD výkresy skutkového stavu a to projektovú dokumentáciu ZTI v papierovej
forme. V cene za vypracovanie projektovej dokumentácie musí byť zahrnutá aj cena za prípadné zameranie, ktoré
bude potrebné pre vypravovanie realizačnej projektovej dokumentácie.
Rozsah jestvujúcej projektovej dokumentácie skutkového stavu, ktorú poskytne objednávateľ zhotoviteľovi PD si
môžu uchádzači upresniť s objednávateľom na obhliadke stavby.
7.3 Rozsah vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru :
a) Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane prípadného potrebného zamerania skutkového
stavu v rozsahu podľa zadávacích podmienok objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA - príloha č. 3 v počte:
- papierová forma: 6 paré PD, rozpočet bude doložený v paré PD č.1 a č.2, v štyroch paré PD bude doložený
výkaz výmer,
- elektronická forma: 3xCD PD vo formáte PDF (rozpočet v xls bude na 1. CD, výkaz výmer v xls bude na 2. a
3.CD), 1xCD - PD vo formáte v dwg vrátane rozpočtu a výkazu výmer v xls.
Rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované podľa cenníka ODIS.
Súčasťou realizačného projektu stavby musí byť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Nariadenia
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
b) Zabezpečenie ohlásenia stavebných úprav príslušnému Stavebnému úradu a oznámenia stavebného úradu, z
ktorého bude vyplývať, že voči ohláseniu nemá námietky, vrátane obstarania všetkých dokladov a vyjadrení
orgánov verejnej správy, prípadne iných organizácií, ak budú potrebné k vydaniu ohlásenia.
c) Výkon občasného odborného autorského dohľadu ( ďalej len „AD“) počas realizácie stavby v rozsahu podľa
zadávacích podmienok objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a
inžinierskych činností UNIKA - príloha č. 4. Počet hodín AD počas realizácie stavby stanovený objednávateľom: 30
hodín (predpokladaná realizácia stavby 4 mesiace).
Cena za výkon odborného autorského dozoru musí zahŕňať všetky náklady potrebné na výkon činnosti odborného
autorského dozoru priamou prítomnosťou na stavbe ( t.j. vrátane dopravných a cestovných nákladov, réžie atď.,
ktoré objednávateľ osobitne neuhrádza).
Do celkovej ceny za predmet zmluvy musia byť zahrnuté aj prípadné náklady za správne poplatky potrebné pre
zabezpečenie dokladovej časti.
Koordináciu celej projektovej dokumentácie bude zabezpečovať zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný informovať
objednávateľa o stave rozpracovanosti plnenia predmetu zmluvy (objednávky) na kontrolných dňoch, ktoré bude
objednávateľ zvolávať podľa potreby. Prípadné pripomienky objednávateľa k plneniu predmetu zmluvy sa zaväzuje
zhotoviteľ zapracovať do realizačnej projektovej dokumentácie. O výsledkoch dohodnutých na kontrolných dňoch

zhotoviteľ vyhotoví zápis a zašle ho do 2 dní od konania porady objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať
sa na kontrolných dňoch zvolávaných objednávateľom a na týchto kontrolných dňoch je zhotoviteľ povinný predložiť
report (informáciu) o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný dodržať a akceptovať
požiadavky objednávateľa dohodnuté na kontrolných dňoch.
Miesto dodania projektovej dokumentácie: SPP a.s., útvar manažmentu nehnuteľností, Mlynské nivy 44/C,
Bratislava.
Kontaktná osoba vo veciach technických pre spracovanie projektu a odovzdanie projektu za objednávateľa:
Ing. Jozef Časnocha, tel.: 0905 312 968.
8. Obhliadka miesta realizácie:
Prípadné ďalšie požiadavky objednávateľa budú upresnené na obhliadke stavby, ktorá sa uskutoční dňa
15.12.2014.o 10,30 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
AB VII. - vrátnica
Mlynské Nivy 44/c,
825 11 Bratislava.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Časnocha, tel.: +421 905 312 968.
9. Termíny dodania projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a AD:
Termín začatia spracovania projektovej dokumentácie: odo dňa podpisu objednávky (predpoklad 01/2015)
Termín dodania projektovej dokumentácie podľa bodu 7.3.a) tejto výzvy:........................................ do 31.03.2015
Termín dodania oznámenia stavebného úradu, z ktorého bude vyplývať, že voči ohláseniu nemá námietky podľa
bodu 7.3.b) tejto výzvy:...................................................................................................................... do 31.05.2015
Predpokladaný termín výkonu autorského dozoru podľa bodu 7.3.c)
(predpoklad 07/2015 – 10/2015).

tejto výzvy: počas realizácie stavby

10. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ aby uchádzači
predložili v elektronickej forme tieto požadované doklady:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodania predmetu obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení podnikať.
Originál dokladu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace.
b) Čestné vyhlásenie:
 že sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3 rokoch;
 že 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 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
že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami SPP

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača požaduje:
-

-

predloženie osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo čestné vyhlásenie
podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH.
zoznamu poskytnutých služieb podobného charakteru ako je predmet obstarávania (PD rozvody vody
v budovách) za predchádzajúce tri roky, pričom obstarávateľ požaduje predložiť minimálne 3 referencie,
pričom u každej referencie musí byť zmluvná cena minimálne 2 000,- Eur bez DPH. V zozname
poskytnutých služieb (len ukončené) uchádzač uvedie nasledovné údaje:
- Názov predmetu zmluvy (PD), miesto realizácie PD a stručný popis
- Dátum ukončenia zmluvy (PD)
-Finančný objem zmluvy (PD) v EUR bez DPH
-Obchodné meno a sídlo objednávateľa
-Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónne a e-mailové spojenie.

Doklady musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a predložené ako scan originálu dokladu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
Uchádzači, ktorí boli zaradení do Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na výkon projektovej činnosti pre
potreby SPP nemusia predložiť doklady uvedené v tomto bode 10. V prípade, že víťazom tohto obstarávania
bude uchádzač, ktorý je zaradený do Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na výkon projektovej činnosti pre
potreby SPP predloží na požiadanie verejného obstarávateľa osvedčenie o registrácii platiteľa pre daň z pridanej
hodnoty, alebo čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom
DPH.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude im umožnená
účasť v elektronickej aukcii.
11. Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky:
a) Podkladom pre vypracovanie ponuky je táto Výzva na predloženie ponuky a jej prílohy:
 Jestvujúca projektová dokumentácia vo formáte PDF v rozsahu: Pôdorysy 1.NP až 7.NP (stavebná časť),
pôdorys 1.PP (VZT),
 Všeobecné obchodné podmienky SPP.
b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú záujemcom
poskytnuté cez el. portál PROe.biz.
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2516

12. Obsah ponuky, štruktúra ponuky a pokyny na jej zostavenie:
Ponuka uchádzača musí byť predložená len v elektronickej podobe. Ponuku musí uchádzač vložiť v lehote na
predloženie ponúk podľa bodu 6. Tejto výzvy do systému PROe.biz.
Podrobný návod, postup a priebeh elektronickej aukcie bude uvedený v „Pozvánke na účasť v elektronickej aukcii“,
ktorá je formulárom z el. portálu PROe.biz a táto bude uchádzačom doručená po ich registrácii podľa bodu 11.b)
tejto výzvy.

Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe na el. portál PROe.biz v lehote na predloženie ponúk musí
obsahovať:
a) doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy,
b) cenovú ponuku vypracovanú v členení:
- cena za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa bodu 7.3.a),
- cena za zabezpečenie oznámenia stavebného úradu podľa bodu 7.3.b),
- cena za zabezpečenie výkonu odborného autorského dozoru počas realizácie stavby podľa bodu 7.3.c),
pričom cena za výkon odborného autorského dozoru musí byť uchádzačom stanovená nasledovne:
počet hod. x hodinová sadzba v EUR bez DPH.
Možnosti spôsobu spracovania cenovej kalkulácie napr.:
a) stanovením potrebného rozsahu hodín a príslušnej hodinovej sadzby
b) podľa cenníka projektových prác UNIKA
c) iný spôsob, z ktorého je zrejmý postup stanovenia ceny
atď.
Cenovú ponuku, ktorá musí byť vypracovaná podľa bodu 12.b) uchádzač vloží do systému PROe.biz vo
formáte excel alebo PDF a výslednú celkovú cenu v EUR bez DPH zadá aj do príslušnej kolónky na portáli
PROe.biz Verejný obstarávateľ predloženie variantného riešenia nepripúšťa.

13. Lehota viazanosti ponúk
Verejným obstarávateľom stanovená lehota viazanosti ponúk je do 31.01.2015.
14. Cena predmetu obstarávania
Navrhovaná zmluvná cena predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane z pridanej hodnoty.
Cena uchádzača musí byť stanovená v súlade s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov).
Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača na predmet obstarávania a primeraný zisk.
Do ceny je potrebné započítať aj všetky súvisiace náklady, ktoré sú potrebné pre kompletné dodanie zákazky
v súlade s touto výzvou a jej prílohami.
15. Obchodné podmienky
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach SPP,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako jej Príloha.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Cenu za dodanie plnenia predmetu zmluvy (objednávky) uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ
vystaví a doručí objednávateľovi po ukončení jednotlivých častí diela nasledovne:
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dodanie oznámenia stavebného úradu, z ktorého bude
vyplývať, že voči ohláseniu nemá námietky - fakturácia do 15 dní od odovzdania originálu dokladu oznámenia
stavebného úradu. Protokol o záverečnom prerokovaní projektu stavby bude tvoriť prílohu faktúry.
Odborný autorský dozor– fakturácia do 15 dní po odovzdaní a prevzatí stavby. Prílohou faktúry bude zástupcom
objednávateľa odsúhlasený rozsah autorského dozoru.
Zhotoviteľ je povinný fakturovať len skutočne vykonaný rozsah projektových prác a výkon autorského dozoru.

Záručná lehota:
Verejným obstarávateľom požadovaná záručná doba na zákazku ako celok je 24 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Ďalšie obchodné podmienky plnenia
Verejným obstarávateľom stanovené Obchodné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienky
SPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako jej Príloha.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa Všeobecných obchodných podmienok SPP a.s.
za nedodržanie jednotlivých termínov dodania PD stanovených objednávateľom.
Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok vykonaním plnenia a jeho odovzdaním na adrese objednávateľa, pod
podmienkou, že objednávateľ prevezme predmet plnenia bez akýchkoľvek výhrad. PD bude považovaná za
odsúhlasenú až po podpísaní protokolu o záverečnom prerokovaní projektu stavby.
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou budú nasledovné prílohy:
- Víťazná cenová ponuka vypracovaná v skladbe podľa bodu 12.b) tejto výzvy,
- Všeobecné obchodné podmienky SPP.
16. Komunikácia: bude prebiehať elektronicky
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH.
18. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak v elektronickej aukcii uchádzači svoje cenové ponuky neznížia, platia ich prvé cenové ponuky
predložené v lehote na predkladanie ponúk.
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín elektronickej aukcie. Prípadnú zmenu termínu elektronickej
aukcie, verejný obstarávateľ elektronicky zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky a splnili podmienky
účasti stanovené verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu (objednávku) s uchádzačom, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii najnižšiu
cenu.
Verejný obstarávateľ zašle víťaznému uchádzačovi objednávku.
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 Zákona nezadáva túto
zákazku prostredníctvom elektronického trhoviska.
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (objednávka), 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. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej
časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi. V prípade zverejnenia zmluvy verejným obstarávateľom bude
zmluva v časti týkajúcej sa jej účinnosti primerane upravená v zmysle platnej legislatívy.

Dátum zverejnenia 9.12.2014

Prílohy Výzvy na predloženie ponuky budú poskytnuté cez PROE.biz a to:
Príloha č.1: Projektová dokumentácia vo formáte PDF: Pôdorysy 1.NP až 7.NP (stavebná časť), pôdorys 1.PP (VZT)
Príloha č.2: Všeobecné obchodné podmienky SPP.

