Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-139-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Redizajn zákazníckych centier SPP – vypracovanie PD.

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
JUDr. Adriana Khandlová
tel.: +421 2 62 62 4188, + 421 905 797 753, e-mail: adriana.khandlova@spp.sk

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Redizajn zákazníckych centier SPP – vypracovanie PD.
4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Základné údaje o predmete obstarávania:
Spoločnosť SPP má pre svojich zákazníkov po celom území Slovenska vybudovaných 20 zákazníckych
centier (ďalej len „ZC“ alebo „ZC SPP“). Najnovšie ZC, otvorené v r. 2020, sa nachádza v OC Aupark
v Bratislave. Jedná sa o moderné ZC v novom obdobnom dizajne. V 09/2021 bude otvorené aj ďalšie
ZC v OC Stanica Nivy v Bratislave v rovnakom prevedení. Ostatné zákaznícke centrá sú vybudované
v bežných budovách v dizajne na základe schváleného „Katalógu prvkov pre zákaznícke centrá“ z roku
2008. Spoločnosť SPP plánuje budovať nové ZC SPP v obchodných centrách a vybrané jestvujúce
zákaznícke centrá prebudovať v novom modernom dizajne. Za týmto účelom potrebuje v prvej etape
zabezpečiť výber projektanta, ktorý vypracuje redizajn zákazníckych centier a vypracuje projektové
dokumentácie vybraných zákazníckych centier.
Špecifikácia predmetu súťaže:
Predmetom tejto súťaže je výber zhotoviteľa projektových dokumentácii ZC SPP a súvisiacich činností.
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie rámcovej zmluvy o dielo na dodanie požadovaného plnenia
(ďalej aj „RZoD“):
I. Katalóg prvkov pre ZC v obchodných centrách
Požiadavky na vypracovanie Katalógu prvkov pre ZC
v súťažných podkladoch.

v obchodných centrách sú uvedené

II. Katalóg prvkov pre ZC v bežných budovách
Požiadavky na vypracovanie Katalógu prvkov pre ZC v bežných budovách sú uvedené v súťažných
podkladoch.
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III. Vypracovanie PD a AD pre ZC v bežných budovách
III./1
Vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) a výkon odborného autorského dohľadu
(ďalej len „AD“) pre každé ZC pozostáva z nasledovných činností:
a) Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane projektu interiéru
b) Autorský dohľad
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
III./2
Zoznam ZC pre ktoré má byť vypracovaná PD a AD pre ZC v bežných budovách:
ZC Michalovce, ZC Komárno, ZC Košice, ZC Prešov, ZC Zvolen, ZC Humenné, ZC Poprad,
ZC Trnava, ZC Piešťany, ZC Trenčín, ZC Nitra, ZC Žilina, ZC Rožňava, ZC Lučenec, ZC Liptovský
Mikuláš, ZC Dunajská Streda, ZC Prievidza, ZC Banská Bystrica.
Bližšie informácie o jednotlivých ZC SPP (spolu 18 ZC SPP) sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetom obstarávania nie je vypracovanie PD vrátane výkonu AD pre ZC SPP v obchodných
centrách, nakoľko nie sú známe lokality.
Plnenie RZoD bude na základe objednávok podľa potrieb Spoločnosti SPP.
Obstarávanie sa uskutoční v dvoch kolách:
I. kolo – dokladová časť vrátane dizajnových návrhov
II. kolo – cenové návrhy (iba navrhovatelia, ktorých návrhy na základe vyhodnotenia dokladovej
časti a dizajnových návrhov postúpia do II. kola a budú vyzvaní na predloženie cenových
návrhov)
Podrobné informácie sú uvedené súťažných podkladoch.
Bid konferencia:
Za účelom prípadného spresnenia a vysvetlenia zámeru a očakávaní Vyhlasovateľa sa uskutoční „Bid
konferencia“, na ktorej Vyhlasovateľ zodpovie otázky záujemcov k predmetu obstarávania.
Bid konferencia sa uskutoční: 12.07.2021 o 14,00 hod. online formou prostredníctvom MS Teams.
Vyhlasovateľ požaduje, aby záujemcovia nahlásili svoju účasť na Bid konferencii v lehote do
12.07.2021 do 9,30 hod., e-mailom na adresy: michal.zahradnik@spp.sk a jana.kozakovicova@spp.sk
spolu s uvedením e-mailového kontaktu, na ktorý im bude zaslaný link na pripojenie k online schôdzke.
V prípade, ak žiaden zo záujemcov nenahlási svoju účasť, Bid konferencia sa neuskutoční.
Zápis z Bid konferencie, pokiaľ vyplynie potreba jeho vyhotovenia, bude tvoriť súčasť súťažných
podkladov a bude zaslaný všetkým záujemcom, ktorým Vyhlasovateľ zaslal súťažné podklady.
Obhliadka:
Záujemcom je umožnené vykonanie spoločnej obhliadky ZC Michalovce.
Obhliadka miesta sa uskutoční:
dňa 14.07.2021 o 13,00 hod. na adrese:
ZC SPP Michalovce
Námestie Slobody č. 5
Michalovce
Kontaktné osoby pre vykonanie obhliadky:
Ing. Stanislav Bene, tel.: +421 910 465 003, e-mail.: stanislav.bene@spp.sk.
Ing. Peter Puškár, tel. +421 905 445 771, e-mail: peter.puskar@spp.sk
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Vyhlasovateľ požaduje, aby záujemcovia nahlásili svoju účasť na obhliadke v lehote do 13.07.2021 do
12,00 hod., e-mailom na adresy: stanislav.bene@spp.sk a peter.puskar@spp.sk. V prípade, ak žiaden
zo záujemcov nenahlási svoju účasť na obhliadke, obhliadka sa neuskutoční.
Na obhliadke bude umožnený záujemcom vstup do verejne prístupných priestorov ZC SPP, ako aj do
zázemia pre pracovníkov ZC SPP, ktoré nie sú verejne prístupné.
Vyhlasovateľ odporúča zúčastniť sa na spoločnej obhliadke ZC SPP v stanovenom termíne, individuálna
obhliadka v inom termíne nebude umožnená.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, bude tvoriť súčasť
súťažných podkladov a bude zaslaný všetkým záujemcom, ktorým Vyhlasovateľ zaslal súťažné
podklady.
Obhliadka ďalších ZC SPP:
Vyhlasovateľ odporúča záujemcom vykonanie obhliadok ďalších ZC SPP individuálne počas otváracích
hodín jednotlivých ZC SPP.
Otváracie hodiny jednotlivých ZC SPP sú uvedené na webovej stránke vyhlasovateľa, link:
https://www.spp.sk/sk/domacnosti/kontakty/#map
Zoznam a adresy jednotlivých ZC SPP sú uvedené v súťažných podkladoch.

5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy o dielo
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 poskytnutia služieb / Doba trvania záväzkového vzťahu
Požadované termíny plnenia jednotlivých výkonov projektovej a inžinierskej činnosti a adresy
jednotlivých ZC SPP, pre ktoré majú byť vypracované projektové dokumentácie sú uvedené v Prílohe
č.1 súťažných podkladov: Návrh rámcovej zmluvy o dielo na vypracovanie projektových dokumentácií
„Redizajn zákazníckych centier SPP“ a v jej Prílohe č.3: Základné údajo o ZC SPP, ktorá tvorí Prílohu č.
1/3 súťažných podkladov.
Doba trvania záväzkového vzťahu: 3 roky od nadobudnutia platnosti a účinnosti RZoD.
7.

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 22.07.2021 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.
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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.
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 e-mailovej
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 eaukčného 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 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.
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 23.07. 2021 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.
Obstarávanie sa uskutoční v dvoch kolách:
I. kolo – dokladová časť vrátane dizajnových návrhov
II. kolo – cenové návrhy (iba navrhovatelia, ktorých návrhy na základe vyhodnotenia dokladovej
časti a dizajnových návrhov postúpia do II. kola a budú vyzvaní na predloženie cenových
návrhov)
Podrobné informácie sú uvedené súťažných podkladoch.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh.
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9.

Lehota na podávanie návrhov I. kolo
Lehota na podávanie návrhov I. kolo je stanovená do 02.08.2021 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 podmienky účasti.
Požadované podmienky účasti, spôsob ich preukazovania a vyhodnocovania je uvedený v súťažných
podkladoch.
11. Zábezpeka
Nepožaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov - I. kolo, Vyhlasovateľ uskutoční dňa 02.08.2021.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Vyhlasovať vyhodnotí návrhy a vyberie ten návrh, ktorý najlepšie naplní požiadavky Vyhlasovateľa.
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.
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 (II. kolo) 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 31.12.2021.
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
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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.
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
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