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„Modernizácia UPS“
Oznámenie o zmene podmienok OVS
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:
35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B, ako
vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže realizovanej na predmet „Modernizácia UPS“, vyhlásenej dňa
18.08.2021 na základe zverejnenia Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej
stránke www.spp.sk a www.verejnesutaze.sk (ďalej len „OVS“), týmto oznamuje, že v súlade s ust. bodu
4.2 súťažných podkladov a § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov mení podmienky OVS nasledovne:

1. Zmena Špecifikácie predmetu OVS
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je je zhotovenie diela Modernizácia zálohovacích systémov UPS
v rozsahu:
a) demontáž, odvoz a ekologická likvidácia existujúcich batérií s končiacou životnosťou,
b) dodanie a montáž nových batérií k UPS so životnosťou 10 rokov (v počte 768 ks),
c) dodanie a pripojenie monitorovacích zariadení UPS Gamatronic Wings alebo ich ekvivalent
rovnakých alebo lepších parametrov (v počte 12 ks, pre UPS Gamatronic Power+Clasic), ďalej
označované „GSM modul“,
d) sprevádzkovanie monitorovania vrátane nastavenia UPS a samostatných GSM modulov cez
diagnostický SW GSM modulu,
e) dodanie kompletnej dokumentácie,
f) poskytnutie všetkých dodávok, plnení a služieb, potrebných pre riadne a úplné poskytnutie plnenia
a používanie diela.
Okrem vykonania (zhotovenia) diela vo vyššie uvedenom rozsahu, je Dodávateľ povinný:
 zabezpečiť ochranu existujúcich vedení (elektrických) počas vykonávania diela;
 plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“);
 nakladať s odpadmi vzniknutými počas realizácie diela a ich odovzdávanie oprávnenej osobe na ich
zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „Evidenčných listov odpadov" podľa Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č.366/2015 Z. z. v platnom znení o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti a zatriedenie vzniknutých odpadov podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR
č.365/2015 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyplnený Dodávateľom a
potvrdený spoločnosťou SPP. Výzisk dosiahnutý z prípadného zhodnotenia odpadu, resp. z prípadného
predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom spoločnosti SPP. Spoločnosť SPP splnomocní
Dodávateľa na prevzatie dokladu o odovzdaní kovového odpadu resp. iného odpadu vystaveného v
mene a na účet spoločnosti SPP. Dodávateľ bude povinný odovzdať tento doklad spoločnosti SPP;
 zabezpečiť vykonávanie kompletizačnej činnosti v rámci realizácie celého diela;
 vypracovať dokumentáciu k dielu v papierovej aj elektronickej forme v dvoch exemplároch;
 vykonať funkčné skúšky diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a STN, t.j. skúšky v
zmysle vyhlášky č. 508/2009 a vyhlášky169/2006 Z.z. a odovzdať kompletné dokladové dokumentácie
k dielu a k sprievodnej technickej dokumentácii, t.j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých a
zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov (ďalej aj „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. (chemický zákon).
Práce budú vykonávané po 18.00 hod. v pracovných dňoch a počas víkendov, štátom uznaných sviatkov
a dní pracovného pokoja.
Záručná doba na dielo je 5 rokov s odstránením porúch najneskôr do 24 hodín od ich nahlásenia.
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2. Zmena lehôt
Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť na vyššie
uvedené kontaktné adresy najneskôr v lehote do 14.09.2021, 10:00 hod.
Žiadosti o predĺženie lehoty na podávanie návrhov je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote
do 15.09.2021 do 10:00 hod.
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do

17.09.2021, 09:00 hod.

Ostatné podmienky uvedené v oznámení o zverejnení OVS a súťažných podkladoch „Modernizácia UPS“
ostávajú v platnosti bez zmeny alebo doplnenia.

