Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-038-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Zhotovenie diela „BA, Zákaznícke centrum SPP Stanica Nivy“
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
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, + 421 905 472 331,
Ing. Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, + 421 907 673 530

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Zhotovenie diela „BA, Zákaznícke centrum SPP Stanica Nivy“

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác a dodávok vrátane interiéru, investičného
projektu „BA, Zákaznícke centrum SPP Stanica Nivy“.
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je v realizačnej dokumentácii stavebnej časti a v projekte
interiéru, ktoré vypracovala spoločnosť at26, s.r.o., Gajova 4, Bratislava, dátum vypracovania 02/2021
(ďalej len „PD“). PD vrátane výkazov výmer je v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Základné údaje o novom ZC SPP Stanica Nivy
Budúce komerčné priestory o ploche cca 112 m² sa nachádzajú na 1. NP v polyfunkčnom objekte
Autobusovej stanice Nivy. Priestor je pripravený na realizáciu prác ako holopriestor s prípojnými bodmi
médií: kanalizácia, vodovod, vzduchotechnika, chladenie, kúrenie, EPS, stabilné hasiace zariadenie,
požiarny rozhlas, elektroinštalácia, štrukturovaná sieť.
Návrh dispozičného riešenia rešpektuje požiadavky objednávateľa na prevádzku zákazníckeho centra.
Funkčné rozdelenie priestoru je nasledovné:
Vstup pre klientov aj zamestnancov je priamo do klientskej haly z nákupnej pasáže centra.
Hala je situovaná v celej prednej časti priestoru. Tvorí ju jeden otvorený priestor s klientskymi
pracoviskami a čakacím priestorom pre klientov. Zadná časť priestoru slúži ako zázemie pobočky. Tvorí
ho samostatná denná miestnosť a sociálne zázemie (2x toaleta + predsienka).
Predmet obstarávania je rozdelený na stavebnú časť a interiérovú časť.
Dielo a aj projektová dokumentácia je členená na uvedené časti:
A. Stavebná časť:
V prenajatom holopriestore budú v zmysle štandardov objednávateľa realizované nasledovné stavebné
úpravy:
sadrokartónové priečky a podhľady podľa návrhu dispozičného riešenia
rozvod vzduchotechniky, chladenie a vykurovanie
elektroinštalácia a osvetlenie
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rozvod štrukturovanej siete
rozvody EZS
podlahové krytiny (dlažba, koberec)
priestor WC a kuchynka vrátane inštalácii ZTI

B. Interiérová časť:
Jedná sa o dodávku a montáž typového a atypového nábytku potrebného pre zabezpečenie prevádzky
zákazníckeho centra: stoly, stoličky, skrine, paravány, kuchynka v zázemí a iné, v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie interiéru.
Interiérová časť pozostáva z častí „zabudovaný interiér“ a časť „mobilný interiér“.
B/1 Časť „zabudovaný interiér“ tvoria uvedené prvky:
vstavané skrine,
pracoviská – paravány a stoly,
kuchynská linka
a ďalšie prvky
Prvky zabudovaného interiéru musia byť odovzdané a prevzaté spolu so stavebnou časťou, z dôvodu
zabezpečenia kolaudácie diela.
B/2 Časť „mobilný interiér“ tvoria uvedené prvky:
sedací nábytok,
stoličky
a ďalšie prvky
Prvky mobilného interiéru môžu byť dodané až po odovzdaní a prevzatí stavebnej časti, v lehote podľa
čl. IV. Zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu č.1 týchto súťažných podkladov.
Podrobný rozpis interiérových prvkov, s vyznačením do ktorej časti sú zaradené (časť „zabudovaný
interiér“ alebo časť „mobilný interiér“), je uvedený vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou projektovej
dokumentácie v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.
Projektová dokumentácia obsahuje aj návrh interiérovej zelene (rastliny a kvetináče), ktoré nie sú
predmetnom tohto obstarávania.
Podrobná špecifikácia predmetu tohto obstarávania je v realizačnej projektovej dokumentácii stavebnej
časti a interiéru, vypracovanej spoločnosťou at26 s.r.o., Gajova 4, Bratislava, v 02/2021, vrátane
výkazov výmer, ktorá tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Dodávka profesií požiarnej ochrany ako sú elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová
signalizácia požiaru (HSP), stabilné hasiace zariadenie (SHZ), odvod dymu a tepla (ODT),
protipožiarne zabezpečenie stavby, núdzové osvetlenie, ďalej označované aj ako „nominované
profesie“ nie je predmetom tohto obstarávania a bude realizovaná generálnym zhotoviteľom
stavby Stanica Nivy. Koordináciu týchto profesií v rámci výstavby zákazníckeho centra SPP bude
zabezpečovať vybratý dodávateľ stavebnej časti a interiéru.
Príloha č.2 týchto súťažných podkladov obsahuje aj projektovú dokumentáciu častí s označením
„EPS_HSP, núdzové osvetlenie, ODaT, PO, SHZ“ jedná sa o PD „nominovaných profesií“, ktoré nie sú
predmetom tohto obstarávania. Poskytnuté sú z informatívnych dôvodov pre zhotoviteľa, ktorý bude
poskytovať potrebnú súčinnosť pri ich realizácií.
Súčasťou zhotovenia Diela budú aj ďalšie povinnosti zhotoviteľa:
- zabezpečiť ochranu existujúcich inžinierskych sietí počas vykonávania (zhotovenia) stavby,
- zabezpečiť ochranu podzemných inžinierskych sietí počas vykonávania stavby,
- plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- vykonať zabezpečenie ochrany realizovaných úsekov, ich označenie a zabezpečenie,
- vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v ôsmich vyhotoveniach vo výkresovej
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forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme,
vykonať komplexné funkčné skúšky diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie k stavbe, sprievodnej technickej
dokumentácie a dokladov preukazujúcich zhodu s určenými technickými podmienkami, t.j. atestov
a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov
(ďalej len „KBÚ“) osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu
zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, revíznych správ, prevádzkových poriadkov,
záručných listov atď.
KBÚ musia spĺňať náležitosti podľa zákona č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
(chemický zákon),
zabezpečiť vybudovanie a demontáž zariadenia staveniska,
zabezpečiť vybudovanie dočasného priečelia nájomnej jednotky a ďalších povinností v zmysle
pokynov „Technického a dizajnového manuálu“ od spoločnosti HB REAVIS MANAGEMENT spol. s
r.o., ktorý bude prílohou zmluvy, a tvorí Prílohu č. 1/6 týchto súťažných podkladov.
zabezpečiť poistenie stavby,
zabezpečiť prípravu dokladov na kolaudačné konanie, účasť na kolaudačnom konaní a
odstránenie závad zistených pri kolaudačnom konaní.

Servis zariadení nie je predmetom obstarávania.
Poistenie
Súčasťou predmetu obstarávania je aj zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv na poistenie:
Stavebnomontážne poistenie (CAR) na všetky riziká súvisiace so stavebnými úpravami a činnosťou
zhotoviteľa v prenajatých priestoroch objektu Stanica Nivy.
-

Poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú tretím stranám na celú dobu
výstavby/realizácie diela do výšky limitu poistnej sumy 1 000 000,-EUR (slovom jedenmilión eur),
pričom poistením budú kryté škody spôsobené na diele a škody spôsobené tretím osobám na ich
majetku, živote a zdraví činnosťou zhotoviteľa súvisiacou s realizáciou diela.

Platnosť poistných zmlúv (resp. jednej zmluvy, ak bude obsahovať obe požiadavky) musí byť na
obdobie od začiatku až do dokončenia prác.
Obhliadka miesta realizácia Diela – obhliadka nájomnej jednotky.
Navrhovateľom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta realizácie Diela, t.j. príslušnej nájomnej jednotky
v objekte „Autobusovej stanice Nivy“. Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ.
Obhliadka miesta sa uskutoční: dňa 10.03.2020 o 11,00 hod. na adrese:
stretnutie pred budovou Nivy Tower
Mlynské nivy 5,
Bratislava
Upozornenie:
Pri vstupe na stavenisko je potrebná pracovná obuv (s pevnou podrážkou) a prilba. Uvedené
OOPP poskytne spoločnosť HB Reavis (Prenajímateľ) alebo si navrhovatelia môžu priniesť
svoje.
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Jozef Časnocha, tel.: +421 905 312 968, email.: jozef.casnocha@spp.sk.
Vyhlasovateľ odporúča zúčastniť sa na spoločnej obhliadke miesta zhotovenia diela v stanovenom
termíne, individuálna obhliadka v inom termíne nebude umožnená.
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5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je 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“), sú súčasťou
súťažných podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.

6. Termín uskutočnenia stavebných prác
Termíny plnenia:
a) Termín odovzdania staveniska: do troch pracovných dní od podpisu zmluvy
b) Termín začatia Diela: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia, odovzdania a prevzatia častí Diela „stavebná časť a „zabudovaný interiér“:
do 6 týždňov od odovzdania staveniska, najneskôr však do 07.05.2021
d) Termín ukončenia, odovzdania a prevzatia časti Diela „mobilný interiér“: do dvoch týždňov od
odovzdania „stavebnej časti a zabudovaného interiéru“.
7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh
môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 11.03.
2021 do 10,00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v
elektronickej forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb
uvedených v bode 2. tohto oznámenia.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktnú
osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytne do dvoch (2) pracovných dní od prijatia žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi prevzatie
súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou správy emailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné podklady
Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného
portálu proebiz.com. nasledovne:
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. oprávnenie uskutočňovať stavebné práce,
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,
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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.
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 11.03.2021, do
13,00 hod.
8.

Spôsob podávania návrhov
Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými
v tomto oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob
predkladania návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 16.03.2021 do 10,00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v súťažných podkladoch
vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty
alebo predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude
prihliadať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade
bude oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako toto
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
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
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:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže (oprávnenie
dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom
súťaže) – preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom o oprávnení
podnikať preukazujúcim oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom
obstarávania – výpis z obchodného registra sa nepožaduje predložiť, Spoločnosť SPP si
ho overí z verejne dostupných zdrojov.
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 – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
navrhovateľa podľa prílohy č.3 súťažných podkladov;
3. Navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná
poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové
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nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným
vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa podľa prílohy č.3
súťažných podkladov, alebo v časti týkajúcej sa poistného na sociálne poistenie
potvrdením vystaveným v súlade s §293ew zákona o sociálnom poistení*;
*V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov,
okrem iného, prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa preddavkov poistného na sociálne
poistenie pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú a samostatne
zárobkovo činnú osobu a poistného na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.
V súlade s vyššie uvedeným, bude spoločnosť SPP
navrhovateľa, ktorý spĺňa podmienku účasti podľa bodu 3:

posudzovať

navrhovateľa

ako

- v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni v prípade, ak navrhovateľ preukáže, že má
predĺženú splatnosť poistného, ktoré je povinný platiť, v súlade s § 293ew ods. 2 písm. b)
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona 68/2020 Z. z a nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s
ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov zo dňa 14. decembra 2020;
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 nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí
termínu predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
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 – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
navrhovateľa podľa prílohy č.3 súťažných podkladov
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 – preukazuje čestným vyhlásením
podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa podľa prílohy č.3 súťažných
podkladov
Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie návrhov.

b)

Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ
povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
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 musí byť predložený ako fotokópia Osvedčenia o vykonaní
odbornej skúšky s otlačkom pečiatky a vlastnoručným podpisom držiteľa alebo overená
fotokópia Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Súčasťou dokladu musí byť originál
Čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom navrhovateľa, že:
- odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
- v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v zamestnaneckom pomere, alebo
v inom pracovnom vzťahu) k navrhovateľovi.
Vzor čestného vyhlásenia je v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
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Upozornenie:
Osvedčenie „stavbyvedúci“ zvyčajne obsahuje osobné údaje majiteľa osvedčenia (rodné číslo,
alebo dátum narodenia). Je potrebné priložiť súhlas majiteľa osvedčenia so spracovaním
osobných údajov. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov je v Prílohe č. 7 súťažných
podkladov.
2. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov.
V zozname uskutočnených stavebných prác musí navrhovateľ preukázať, že za rozhodné
obdobie, t.j. predchádzajúcich päť (5) rokov (5 rokov predchádzajúcich lehote na predkladanie
návrhov v tomto obstarávaní) uskutočnil minimálne 3 zákazky na stavebné práce rovnakého
alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky (rekonštrukcia, resp. zhotovenie
obchodných priestorov administratívneho typu napr. expozitúry bánk, realitné pobočky, retailové
kancelárie, administratívne priestory automobilových /energetických/ farmaceutických
spoločností a pod.) v celkovom minimálnom finančnom objeme za požadované obdobie spolu
vo výške 160 000,- EUR bez DPH.
Predložené referencie musia obsahovať zákazky, ktorých predmetom je zhotovenie stavebných
prác, pričom minimálne jedna referencia musí byť vrátane dodávok interiéru.
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 uskutočnených stavebných prác musí obsahovať minimálne tieto údaje:
Názov predmetu zmluvy (stavby),miesto realizácie zmluvy
Stručný popis zmluvy (stavby)
Termín plnenia zmluvy (od-do)
Finančný objem zmluvy (stavby) v EUR bez DPH
Obchodné meno a sídlo objednávateľa
Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónne a e-mailové spojenie.
Vzor Zoznamu uskutočnených stavebných prác je v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Zoznam poskytnutých služieb (referencií) musí obsahovať zákazky realizované výlučne
navrhovateľom. Ak navrhovateľ predloží referencie realizované treťou stranou, Spoločnosť SPP
takéto referencie neuzná.
Spoločnosť SPP 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.

11. Zábezpeka
Nepožaduje sa
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 16.03.2021
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Kritériom na hodnotenie návrhov je:
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
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Na 1. mieste 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.
Bližšie informácie o vyhodnotení návrhov sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorý sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste
v poradí.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta.
Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy v lehote
stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
16. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.08.2021.
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
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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: 03.03.2021
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