Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-193-20

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre LNG stanice a
L2CNG stanice.
1.

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

2.

Kontaktné osoby
Ing. Jana Kozakovičová
tel.: +421 2 62 62 4254, + 421 905 472 331, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
Ing. Jaroslava Iglárová
tel.: +421 2 62 62 4256, + 421 907 673 530,e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre LNG stanice a L2CNG stanice.

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obstarávania je len jedna časť „Projektu fueLCNG“.
Základné údaje o „Projekte fueLCNG“:
Spoločnosť SPP realizuje Projekt fueLCNG (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný
prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF). Obstarávaný
predmet zákazky je iba jednou z častí celého Projektu. V rámci implementácie Projektu má SPP ako
súčasť celého Projektu v záujme obstarať komplex technológií, služieb (vypracovanie projektových
dokumentácií) a stavebných prác, ktorých výsledkom bude vybudovanie:
zariadenia na výrobu LNG,
vybudovanie 3 čerpacích staníc LNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na
využívanie ekologického paliva LNG v nákladnej doprave, a
vybudovanie 14 čerpacích staníc L2CNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na
využívanie ekologického paliva CNG pozdĺž hlavných koridorov TEN-T siete,
zabezpečenie distribúcie paliva prostredníctvom cisternových návesov na prepravu LNG, a
integrácia jednotlivých komponentov do jedného funkčného logisticko-obchodného celku
prostredníctvom IT technológií.
Zariadenia
na
výrobu
LNG
a čerpacie
z technologickej, projekčnej a stavebnej časti.

stanice

LNG

a L2CNG

pozostávajú

Spoločnosť SPP zabezpečila v rámci „Projektu fueLCNG“ verejné obstarávanie technologických
častí staníc LNG a L2CNG:
- Technológie čerpacích staníc LNG
- Technológie čerpacích staníc L2CNG.
Na základe výsledku verejného obstarávania by mali byť uzatvorené zmluvy na dodávky technológií.
Dodávatelia technologickej časti zariadení čerpacích staníc LNG a L2CNG dodajú projektovú
dokumentáciu schválenú Technickou inšpekciou SR (alebo iným príslušným orgánom) spoločnosti
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SPP. Táto dokumentácia bude poskytnutá vybranému projektantovi stavieb Staníc LNG a L2CNG,
ktorú zapracuje do realizačnej projektovej dokumentácie jednotlivých Staníc LNG a L2CNG.
Špecifikácia predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je zabezpečenie projekčných prác a inžinierskych služieb pre LNG
stanice a L2CNG stanice (ďalej spoločne ako „Stanice“).
Predmet obstarávania pozostáva z dvoch častí:
Časť I. : Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre 3 LNG stanice (ďalej len
„Časť I.),
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo „Projektová dokumentácia a súvisiaca
inžinierska činnosť pre 3 LNG stanice“.
Zmluva o dielo umožní vypracovať projektové dokumentácie a súvisiacu inžiniersku činnosť stavieb
LNG staníc:
Stanica LNG č.1 – Diaľničné odpočívadlo Sekule, diaľnica D2 – typový projekt*
Stanica LNG č.2 – Diaľničné odpočívadlo Zeleneč, diaľnica D1 v smere do Bratislavy
Stanica LNG č.3 – Diaľničné odpočívadlo Levoča, diaľnica D1
V rámci projektovej a inžinierskej činnosti bude vykonané:
zabezpečenie vstupných podkladov (vrátane geodetického zamerania a geologického
prieskumu),
vypracovanie dokumentácie pre zabezpečenie územného rozhodnutia (ďalej len „DUR“) pre
Stanicu LNG č.1 - typový projekt,
následne, na základe typového projektu, vypracovanie DUR pre ďalšie dve Stanice LNG,
zabezpečenie územných rozhodnutí všetkých staníc LNG,
zabezpečenie projektovej dokumentácie pre zabezpečenie stavebného povolenia v podrobnosti
realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej len „RPD“) pre Stanicu LNG č. 1 – typový projekt,
následne, na základe typového projektu, vypracovanie RPD pre ďalšie dve Stanice LNG,
zabezpečenie stavebných povolení pre všetky 3 Stanice LNG,
asistencia pri výbere zhotoviteľa/zhotoviteľov stavieb,
výkon odborného autorského dohľadu.
Podrobnejšia špecifikácia a členenie predmetu obstarávania je v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá tvorí
Prílohu č. 1 súťažných podkladov a v jej prílohe č. 1 „Špecifikácia predmetu zmluvy“, ktorá tvorí
Prílohu č. 1/1 súťažných podkladov. Projekčný podklad pre vypracovanie jednotlivých stupňov
projektových dokumentácií je v Prílohe č. 2 súťažných podkladov: „Zjednodušená projektová
dokumentácia úrovne predprojektovej prípravy pre Stanice LNG“.
Časť II.: Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre 14 L2CNG staníc (ďalej
len „Časť II.),
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo „Projektová dokumentácia a súvisiaca
inžinierska činnosť pre 14 L2CNG staníc“.
Zmluva o dielo umožní vypracovať projektové dokumentácie a súvisiacu inžiniersku činnosť stavieb
L2CNG staníc:
Stanica L2CNG č.7 – D1, Hrádok I., Slovenská republika – typový projekt*
Stanica L2CNG č.1 – D2, Bratislava - Lamač, Slovenská republika
Stanica L2CNG č.2 – D2, Bratislava Jarovce I., Slovenská republika
Stanica L2CNG č.3 – D2, Bratislava Jarovce II., Slovenská republika
Stanica L2CNG č.4 – D1, Bratislava Zlaté piesky I., Slovenská republika
Stanica L2CNG č.5 – D1, Bratislava Zlaté piesky II., Slovenská republika
Stanica L2CNG č.6 – D1, Červeník, Slovenská republika
Stanica L2CNG č.8 – D1, Hrádok II., Slovenská republika
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-

Stanica L2CNG č.9 – D1, Zamarovce, Slovenská republika
Stanica L2CNG č.10 – D1, Ivachnová, Slovenská republika
Stanica L2CNG č.11 – D1, Štrba I., Slovenská republika
Stanica L2CNG č.12 – D1, Štrba II., Slovenská republika
Stanica L2CNG č.13 – D1, Malý Šariš I., Slovenská republika
Stanica L2CNG č.14 – D1, Malý Šariš II., Slovenská republika

V rámci projektovej a inžinierskej činnosti bude vykonané:
zabezpečenie vstupných podkladov (vrátane geodetického zamerania a geologického
prieskumu),
vypracovanie dokumentácie pre zabezpečenie územného rozhodnutia (ďalej len „DUR“) pre
Stanicu L2NG č.7 - typový projekt,
následne, na základe typového projektu, vypracovanie DUR pre ďalších 13 Staníc L2NG,
zabezpečenie územných rozhodnutí všetkých 14 staníc L2NG,
zabezpečenie projektovej dokumentácie pre zabezpečenie stavebného povolenia v podrobnosti
realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej len „RPD“) pre Stanicu LNG č. 7 – typový projekt,
následne, na základe typového projektu, vypracovanie RPD pre ďalších 13 Staníc L2NG,
zabezpečenie stavebných povolení pre všetkých 14 Staníc LNG,
asistencia pri výbere zhotoviteľa/zhotoviteľov stavieb,
výkon odborného autorského dohľadu.
Podrobnejšia špecifikácia a členenie predmetu obstarávania je v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá tvorí
Prílohu č. 3 súťažných podkladov a v jej prílohe č. 1 „Špecifikácia predmetu zmluvy“, ktorá tvorí
Prílohu č. 3/1 súťažných podkladov. Projekčný podklad pre vypracovanie jednotlivých stupňov
projektových dokumentácií je v Prílohe č. 4 súťažných podkladov: „Zjednodušená projektová
dokumentácia úrovne predprojektovej prípravy pre Stanice L2CNG“.
Spoločné ustanovenia platné pre Časť I. a Časť II.:
*Typový projekt – bude podkladom pre vypracovanie projektových dokumentácií pre ďalšie lokality
Staníc LNG a L2CNG. Jeho vypracovaním sa zjednoduší a skráti proces pripomienkovania
projektových dokumentácií pre ďalšie Stanice LNG a L2CNG, zabezpečí sa jednotné prevedenie a
štandardizácia jednotlivých stavebných prvkov a zariadení staníc LNG a L2CNG.
Predmetom obstarávania nie je:
zabezpečenie projektových dokumentácií skutočného vyhotovenia stavieb, ktoré majú byť na
základe RPD postavené, ani zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia týchto stavieb. Tieto
činnosti budú zahrnuté do predmetu obstarávania na výber zhotoviteľa stavieb.
vypracovanie ekologických zámerov a posudkov spracovaných v rozsahu Zákona č. 24/2006 Z.z.
v platnom znení.
Podrobná špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže je uvedená v Súťažných podkladoch k
obchodnej verejnej súťaži.
Obhliadka miesta (lokalít) umiestnenia Staníc LNG (Časť I.) a L2CNG (Časť II.):
Vyhlasovateľ odporúča záujemcom v tejto súťaži, aby pred predložením návrhu vykonali obhliadku
miesta (lokalít), kde majú byť umiestnené jednotlivé Stanice LNG (Časť I.) a L2CNG (Časť II.).
Diaľničné odpočívadlá, na ktorých majú byť Stanice umiestnené, sú verejne prístupné, takže je
možné vykonanie ich obhliadky individuálne.
Údaje o presnej lokalite Staníc, ako aj ďalšie potrebné technické informácie, sú uvedené pre:
-

Časť I. (Stanice LNG) v Prílohe č. 2 súťažných podkladov: „Zjednodušená projektová
dokumentácia úrovne predprojektovej prípravy pre Stanice LNG“.

-

Časť II. (Stanice L2CNG) v Prílohe č. 4 súťažných podkladov: „Zjednodušená projektová
dokumentácia úrovne predprojektovej prípravy pre Stanice L2CNG“.
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5.

Typ zmluvy
Plnenie každej časti, ktoré sú predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe „Zmluvy o
dielo“ (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný
zákonník) v znení neskorších právnych predpisov.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré
sa stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“) tvoria pre:
-

Časť I. Prílohu č. 1 k súťažným podkladom:
Príloha č.1: Návrh zmluvy o dielo „Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska
činnosť pre 3 LNG stanice“ vrátane príloh:
Príloha č. 1/1:
Príloha č. 1/2:
Príloha č. 1/3:
Príloha č. 1/4:

-

Príloha č.1 zmluvy: Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 zmluvy: Rozpočet Zmluvnej ceny – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 zmluvy: Zoznam Subdodávateľov
Príloha č. 4 zmluvy: Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa

Časť II. Prílohu č. 3 k súťažným podkladom:
Príloha č.3: Návrh zmluvy o dielo „Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska
činnosť pre 14 L2CNG staníc“ vrátane príloh:
Príloha č. 3/1:
Príloha č. 3/2:
Príloha č. 3/3:
Príloha č. 3/4:

Príloha č.1 zmluvy: Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 zmluvy: Rozpočet Zmluvnej ceny – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 zmluvy: Zoznam Subdodávateľov
Príloha č. 4 zmluvy: Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa

Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ
povinný zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí pre Časť I. Prílohu č.1 a pre Časť
II. Prílohu č. 3 súťažných podkladov.
6.

Miesto a termín plnenia
Požadované termíny plnenia jednotlivých výkonov projektovej a inžinierske činnosti a aj jednotlivé
lokality Staníc LNG a L2CNG, pre ktorú majú byť projektové dokumentácie vypracované, sú
uvedené pre:
- Časť I.: v Prílohe č.1 súťažných podkladov: Návrh zmluvy o dielo „Projektová dokumentácia a
súvisiaca inžinierska činnosť pre 3 LNG stanice“ a v jej Prílohe č.1 zmluvy: „Špecifikácia
predmetu zmluvy“, ktorá tvorí Prílohu č. 1/1 súťažných podkladov.
-

7.

Časť II.: v Prílohe č.3 súťažných podkladov: Návrh zmluvy o dielo „Projektová dokumentácia a
súvisiaca inžinierska činnosť pre 14 L2NG staníc“ a v jej Prílohe č.1 zmluvy: „Špecifikácia
predmetu zmluvy“, ktorá tvorí Prílohu č. 3/1 súťažných podkladov.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh
na predmet obstarávania môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému Vyhlasovateľ o
poskytol súťažné podklady. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi
doručiť najneskôr do 09.11.2020 do 10,00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí
byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na emailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto oznámenia.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, IČO,
kontaktnú osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytne do troch (3) pracovných dní od prijatia žiadosti o
poskytnutie súťažných podkladov.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného
portálu proebiz.com. nasledovne:
4
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Vyhlasovateľ po obdržaní žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov na predmet obstarávania
zašle navrhovateľovi výzvu na účasť v tejto súťaži prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com.
Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený portál.
Súčasťou výzvy bude aj prihláška, v ktorej si navrhovateľ zvolí svoje prístupové meno a heslo,
odošle ju a následne mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi
môže navrhovateľ vstúpiť do e-aukčného portálu na adrese https://spp.proebiz.com. V elektronickej
aukčnej sieni si môže prevziať súťažné podklady na predmet obstarávania, oboznámiť sa s prácou
v aukčnom prostredí a následne vložiť svoj návrh.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže Vyhlasovateľovi predložiť len subjekt, ktorý má
oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. poskytovať služby, ktoré sú predmetom
súťaže. Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa nepožaduje
predložiť, ak je možné podmienku overiť z verejne dostupného zdroja ako www.orsr.sk, inak sa
podmienka preukazuje scanom originálu dokladu o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného
alebo iného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci subjekt
poskytovať služby, ktoré sú predmetom súťaže alebo iný doklad o oprávnení podnikať.
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.
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 09.11. 2020 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.
Navrhovateľ je oprávnený predložiť návrh na obe časti predmetu súťaže (Časť I. a Časť II.), alebo
len na vybranú časť, t.j. len na Časť I., alebo na Časť II., v rozsahu špecifikovanom v tomto
oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných podkladoch.
Navrhovateľ môže predložiť na príslušnú časť 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 na tú istú časť.

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 18.11.2020 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 predmet obstarávania. 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.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do
uplynutia stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať predložený návrh
5
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späť a prípadne ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení
návrhov sa naň neprihliada.
10. Podmienky účasti
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.
a)

Osobné postavenie:

Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia sú spoločné pre Časť I. a pre Časť II.:
Navrhovateľ musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obchodnej verejnej súťaže
(oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania);
2. Navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný
čin;
3. Navrhovateľ 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 navrhovateľa 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. Navrhovateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto obchodnej
verejnej súťaže závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov;
V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli prijaté za účelom zmiernenia ekonomických dopadov,
okrem iného aj legislatívne opatrenia týkajúce sa daňových nedoplatkov.
V súlade s vyššie uvedeným, bude spoločnosť SPP posudzovať navrhovateľa ako navrhovateľa,
ktorý spĺňa podmienku účasti podľa bodu 3:
v časti týkajúcej sa daňových nedoplatkov voči daňovému a colnému úradu v prípade, ak
navrhovateľ 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 navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3 (v časti
týkajúcej sa daňových nedoplatkov voči daňovému a colnému úradu) u úspešného navrhovateľa, po
uplynutí termínu predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
Vyhlasovateľ 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 víťazného Navrhovateľa overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3.
Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
- bodu 1. - výpisom z obchodného registra, alebo iným dokladom o oprávaní podnikať nepožaduje sa predložiť, nakoľko podmienku účasti je možné overiť z verejne dostupného
zdroja.
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-

bodu 2 až 5 - čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa alebo v
prípade bodu č. 3 – preukazuje navrhovateľ čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym
zástupcom navrhovateľa alebo potvrdením vystaveným v súlade s § 10 zákona č.67/2020 Z. z.).
Predkladá sa scan originálu čestného vyhlásenia podľa vzoru v Prílohe č. 5 súťažných
podkladov.

V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predložených dokladov,
požiada navrhovateľa 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 navrhovateľa realizovať predmet
obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
podľa bodu 2. - výpisom z registra trestov;
podľa bodu 3. – potvrdením príslušnej poisťovne alebo potvrdením vystaveným v súlade s § 10
zákona č.67/2020 Z. z.);
podľa bodu 4. - potvrdením príslušného súdu, že na navrhovateľa 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.
b)

Technická alebo odborná spôsobilosť

Podmienky účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti sú spoločné pre Časť I.
a pre Časť II.:
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ
povinný preukázať technickú a odbornú spôsobilosť:
1) Navrhovateľ preukáže, že má k dispozícii odborníka, ktorý bude hlavnou osobou zodpovednou za
vypracovanie predmetu zmluvy.
Odborník musí mať minimálne 5 rokov praxe v oblasti v oblasti vykonávania projekčných činností
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov. Túto skutočnosť preukáže osobným životopisom spolu
s referenčným zoznamom projektov.
Odborník preukáže, že je držiteľom platného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na výkon
činnosti autorizovaný architekt alebo stavebný inžinier podľa § 5, odst. 1 písm. a) v kategórii A2
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov (A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby
a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho
technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. tomu zodpovedajúceho
osvedčenia vydaného v inom štáte, z ktorého osvedčením odborník preukazuje svoju odbornú
spôsobilosť. Toto osvedčenie vydané v inom štáte musí byť v súlade s požiadavkami STN a plne
akceptované stavebnými úradmi v Slovenskej Republike.
Odborník preukáže, že má minimálne jednu praktickú skúsenosť s vypracovaním projektovej
dokumentácie pre povolenie uskutočňovania rovnakej alebo obdobnej stavby napr. čerpacie
stanice pohonných hmôt, stavby pre technologické zariadenia pre spracovanie ropných
produktov, či stavby pre technologické zariadenie na skladovanie plynu.
2) Navrhovateľ preukáže čestným vyhlásením, že má k dispozícií dostatočný počet odborníkov
jednotlivých profesií na to, aby splnil zadanie celého rozsahu Zmluvy o dielo pre všetky Stanice
súčasne a v požadovanej kvalite.
Vzor čestného vyhlásenia pre Časť I a pre Časť II. je v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.
3) Navrhovateľ predloží zoznam poskytnutých služieb (referencií), v ktorom musí preukázať, že za
obdobie predchádzajúcich 3 rokov (3 rokov predchádzajúcich lehote na predkladanie návrhov v
tomto obstarávaní) vypracoval projektové dokumentácie (ďalej len „PD“) priemyselných stavieb
(uznané budú zákazky projektovej a inžinierskej činnosti, ktorých predmet obsahuje vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, a/alebo realizačnej projektovej dokumentácie,
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ukončené v požadovanom období) v celkovom minimálnom finančnom objeme za požadované
obdobie spolu vo výške 60 000,- EUR bez DPH. Predložené referencie musia byť minimálne od
dvoch (2) rôznych odberateľov.
V prípade, ak zákazka bola v rozhodnom období realizovaná navrhovateľom len sčasti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom
objeme realizoval zákazku navrhovateľ.
Zoznam zákaziek uskutočnených za predchádzajúce tri roky musí obsahovať nasledovné údaje:
- Názov predmetu zmluvy (zákazky), miesto realizácie zmluvy
- Stručný popis zmluvy (zákazky)
- Termín plnenia zmluvy (od-do)
- Finančný objem zmluvy (zákazky) v EUR bez DPH
- Prehlásenie o úspešnom zrealizovaní zmluvy
- Obchodné meno a sídlo objednávateľa
- Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónny a e-mailový kontakt.
Vzor zoznamu referencií je v Prílohe č. 8 súťažných podkladov.
Spoločnosť SPP pre splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa bodu 3) a 4) uzná
aj predložené referencie vedené Úradom pre verejné obstarávanie, ktorých výsledná hodnotiaca
známka je minimálne 80 %, alebo slovné vyjadrenie „uspokojivé“. Z predloženej referencie musí
byť zrejmé, že sa jedná o zákazku obdobného charakteru ako je predmet obstarávania.
V prípade, že to z popisu referencie priamo nevyplýva, je potrebné doložiť ďalšie doklady, ktoré
preukážu požadovaný charakter zákazky.

c)

Finančné alebo ekonomické postavenie
Nepožaduje sa.

Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti sa predkladajú v elektronickej
forme, a to vo forme scanu originálu dokladu alebo scanu úradne overenej kópie dokladu.
Spoločnosť SPP umožňuje navrhovateľom predložiť návrhy vo forme združenia alebo
skupiny dodávateľov.
Ak návrh 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 za všetkých členov skupiny spoločne.
a) Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia návrhu, musí však
stanoviť zástupcu skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov a prijímať pokyny v tejto súťaži. Za týmto účelom je skupina dodávateľov povinná
vystaviť zástupcovi skupiny plnomocenstvo podpísané všetkými členmi skupiny o nominovaní
zástupcu skupiny dodávateľov oprávneného konať v mene ostatných členov v súvislosti s touto
súťažou. Zástupca skupiny preukazuje svoje oprávnenie konať priloženým originálom
plnomocenstva. Vzor plnomocenstva tvorí Prílohu č.12 súťažných podkladov
b) Od skupiny dodávateľov sa v prípade prijatia ich návrhu vyžaduje, aby si medzi sebou upravili
právne vzťahy (písomnou formou) tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie predmetu zmluvy
pre Spoločnosť SPP. Dohodu o úprave vzájomných práv a povinností vo vzťahu k plneniu
predmetu obstarávania sú povinní členovia skupiny dodávateľov predložiť zástupcom
Spoločnosti SPP pred podpisom zmluvy.
c) Spoločnosť SPP neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorým je skupina dodávateľov,
v prípade nesplnenia povinnosti podľa predchádzajúceho bodu b).
Navrhovateľ môže predložiť na príslušnú časť iba jeden návrh. Navrhovateľ nemôže byť v tejto
obchodnej verejnej súťaži členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá návrh a súčasne
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samostatne predložiť návrh na tú istú časť. Spoločnosť SPP vylúči navrhovateľa, ktorý predloží
samostatne návrh a zároveň je aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila návrh.
11. Zábezpeka – nepožaduje sa
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 18.11.2020 o 13,00
hod.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Kritériom na hodnotenie návrhov predložených na jednotlivé časti predmetu obstarávania predmetu
obstarávania (Časť I. a Časť II.) je:
Najnižšia celková cena za príslušnú časť predmetu obstarávania v EUR bez DPH.
Na 1. Mieste, pri hodnotení príslušnej časti, sa umiestni navrhovateľ, ktorý predložil v el. aukcii
a/alebo na základe individuálneho rokovania najnižšiu cenu. Ostatným návrhom budú priradené
ďalšie miesta v poradí vzostupne. Návrh s najvyššou cenou bude umiestnený na mieste s najvyšším
poradovým číslom.
Spoločnosť SPP uzatvorí zmluvu na príslušnú časť s navrhovateľom, ktorý sa na základe
vyhodnotenia návrhov na celý predmet obstarávania umiestni na 1. mieste. V prípade, ak
navrhovateľ, ktorý sa umiestnil na 1. mieste odmietne v lehote viazanosti návrhov uzatvoriť zmluvu
so spoločnosťou SPP, spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý
sa umiestnil ako druhý v poradí..
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 umiestni na prvom mieste
v poradí.
Spoločnosť SPP po vyhodnotení návrhov môže vyzvať navrhovateľov, ktorých návrhy neboli
vylúčené na individuálne rokovania o cenových a ďalších podmienkach zmluvy, ktorej uzavretie má
byť výsledkom tohto obstarávania a/alebo na účasť v elektronickej aukcii, a to aj vo viacerých kolách
a úrovniach.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v rámci výberového konania rokovať s navrhovateľmi o zmluvných
podmienkach vrátane platobných podmienok.
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 uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov pre každú časť 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, vrátane predloženia poistnej zmluvy v lehote stanovenej vo výzve.
Navrhovatelia týmto berú na vedomie, že vyhlasovateľ je právnickou osobou, ktorá poskytuje
finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Z toho dôvodu môžu byť dodávatelia
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vyhlasovateľa a ich subdodávatelia, považovaní za partnerov verejného sektora pri splnení
podmienok ustanovených Zákonom o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak je
úspešný navrhovateľ resp. jeho subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) v spojení s § 2
ods. 2 a 3 Zákona o registri partnerov verejného sektora považovaný za partnera verejného
sektora, je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas celej doby
trvania zmluvy. Za účelom splnenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je úspešný navrhovateľ
(prípadne jeho subdodávateľ, ktorý mu je známy v čase uzavretia zmluvy) povinný byť zapísaný
v Registri partnerov verejného sektora najneskôr v deň uzavretia zmluvy, ktorá bude výsledkom
tohto obstarávania. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za
neposkytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy a bude zakladať oprávnenie vyhlasovateľa vylúčiť návrh
navrhovateľa zo súťaže.
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 pre každú časť predmetu obstarávania
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 30.04.2021.
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.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
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.
V prípade, ak sa Navrhovateľ po poskytnutí súťažných podkladov Vyhlasovateľom
nezúčastní obchodnej verejnej súťaže a návrh nepredloží, poskytne písomné stanovisko so
stručným odôvodnením k neúčasti a nepredloženiu návrhu. Navrhovateľ zašle písomné
stanovisko prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb Vyhlasovateľa uvedených v
bode 2.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu súťažných podkladov.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
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