Evidenčné číslo obstarávania: PA-OVS-211-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre Centrum
energetického a biologického zhodnotenia odpadov – Nové Zámky a Martin“
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
JUDr. Lenka Palušová
e-mail: lenka.palusova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 2478, +421 903 620 696
Ing. Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
„Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre Centrum energetického
a biologického zhodnotenia odpadov – Nové Zámky a Martin“

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
V súlade s cieľom dekarbonizovať energetický sektor, spoločnosť SPP realizuje projekt budovania
a prevádzky dvoch Centier energetického a biologického zhodnotenia odpadov (ďalej len „CEBZ“)
v lokalite Nové Zámky a Martin. Úlohou CEBZ bude:
1. spracovanie zmesového komunálneho odpadu na linke na mechanickú úpravu;
2. materiálové a energetické zhodnotenie vytriedenej organickej zložky zmesového komunálneho
odpadu a biologicky rozložiteľným odpadom separovaným pri zdroji v zariadení na výrobu a úpravu
bioplynu;
3. dodávka upraveného bioplynu alebo biometánu ako uhlíkovo neutrálneho paliva spotrebiteľom;
4. spracovanie a následné uvedenie do obehu vedľajších produktov v podobe kompostu a surovín pre
výrobu tuhého alternatívneho paliva.
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) je poskytnutie projekčných,
inžinierskych a ďalších súvisiacich služieb týkajúcich sa dvoch samostatných stavieb – „Centrum
energetického a biologického zhodnotenia odpadov – Nové Zámky“ (ďalej len „CEBZ Nové Zámky“) a
„Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadov Martin“ (ďalej len „CEBZ Martin“), a to pre
každú z uvedených stavieb osobitne v nasledovnom rozsahu:
I. Vypracovanie a dodanie projektových dokumentácií a súvisiaca inžinierska činnosť pre stavby
„CEBZ Nové Zámky“ a „CEBZ Martin“:
a) Zabezpečenie vstupných podkladov pre projekčné práce, vrátane prieskumných prác a geodetického
zamerania
b) Vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni stupňa pre územné rozhodnutie (DUR)
c) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni dokumentácie pre
realizáciu stavby (DRS)
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d) Poskytovanie inžinierskych služieb a zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia
e) Poskytovanie inžinierskych služieb a zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia
f) Poskytovanie inžinierskych služieb a zabezpečenie vydania právoplatného kolaudačného
rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby
g) Príprava podkladov pre výber dodávateľa technológie (v časti technických špecifikácií potrebných
pre dodávateľa projekčných prác a pre hlavného inžiniera projektu)
h) Asistencia pri výbere dodávateľa technológie
i) Asistencia pri výbere zhotoviteľa stavieb
j) Výkon odborného autorského dohľadu
Súčasťou povinností zhotoviteľa projektovej dokumentácie v príslušných stupňoch je aj zabezpečenie
nevyhnutných služieb profesií (stavebné konštrukcie, statika, požiarna ochrana, technológie, TZB –
technické zariadenia budov, dopravný inžinier, elektroinštalácie, zdravotechnika, vzduchotechnika
a plynoinštalácie a pod.).
Projektová dokumentácia pre jednotlivé stupne musí byť vypracovaná v rozsahu ustanovenom v zmysle
príslušných právnych predpisov platných na území SR, platných STN, iných súvisiacich technických
predpisov a aktuálne platného sadzobníka UNIKA.
Poskytovanie inžinierskych služieb podľa bodu I. písm. d), e), f) vyššie zahŕňa najmä:
- vykonanie obhliadky jednotlivých lokalít, na ktorých majú byť stavby umiestnené,
- predloženie projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch na posúdenie objednávateľovi vrátane
zapracovania pripomienok objednávateľa,
- zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy,
správcov sietí, účastníkov územného a stavebného konania a ďalších dotknutých osôb, orgánov
a organizácií,
- prerokovanie projektových dokumentácií s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami,
- zapracovávanie požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov vyplývajúcich z územného
a stavebného konania do projektovej dokumentácie,
- podanie potrebných žiadostí a návrhov na dotknuté orgány, organizácie a inštitúcie vrátane úhrady
súvisiacich správnych poplatkov (správne poplatky nebudú súčasťou súťažnej ceny navrhovateľa a
budú fakturované a uhrádzané osobitne vo výške, v ktorej boli zo strany projektanta skutočne
vynaložené),
- zastupovanie objednávateľa pred príslušnými orgánmi a organizáciami v súvislosti s vydaním
územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudáciou stavieb,
- účasť na miestnych zisťovaniach a ústnych pojednávaniach,
- zabezpečenie potrebných podkladov ku kolaudácii stavieb,
- zabezpečenie potvrdenia právoplatnosti rozhodnutí vydaných v územnom, stavebnom
a kolaudačnom konaní.
Pokiaľ bude pre účely realizácie projektu vyžadované tzv. integrované povoľovanie v zmysle
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zhotoviteľ povinný v
rámci výkonu inžinierskych služieb zabezpečiť vydanie právoplatného integrovaného povolenia
v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. a ďalšími súvisiacimi predpismi. Pre tento účel
Vyhlasovateľ upozorňuje navrhovateľov, že pokiaľ sa v tomto oznámení, v súťažných
podkladoch a/alebo ich prílohách používa pojem „stavebné konanie“, myslí sa tým aj
„integrované povoľovanie“ a pokiaľ sa používa pojem „stavebné povolenie“, myslí sa tým aj
„integrované povolenie“ v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zároveň bude zhotoviteľ povinný postupovať pri kolaudácii stavby v súlade so
zákonom č. 39/2013 Z. z. a ďalšími súvisiacimi predpismi.
II. Aktivity Hlavného inžiniera projektu, vykonávajúceho zároveň funkciu projektanta:
a) Vykonávanie činností spočívajúcich v organizácii a koordinácii všetkých dotknutých subjektov
v jednotlivých fázach realizácie projektu (projektant, zhotoviteľ stavby a dodávateľ technológií)
b) Zvolávanie a vedenie kontrolných dní a koordinačných porád
c) Zodpovednosť za plnenie celkových termínov projektu
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d) Vedenie administratívnej agendy projektu
e) Záverečné ekonomické a organizačné vyhodnotenie projektu
f) Komunikácia s investorom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa projektu, riešenie zmien v rámci
projektu
g) Podávanie pravidelných reportov o priebehu projektu
h) Kontrola technologického projektu dodávateľa technológie.
Súčasťou predmetu obchodnej verejnej súťaže nie sú:
1. Ekologické zámery a posudky v rozsahu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby CEBZ Nové Zámky a CEBZ Martin
3. Projektová dokumentácia technologickej časti CEBZ Nové Zámky a CEBZ Martin, ktorá bude
zahrnutá do predmetu obstarávania na výber dodávateľa technológie
5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe „Zmluvy o dielo“ uzatvorenej
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
Výsledkom súťaže bude uzavretie dvoch zmlúv o dielo, a to:
1. Zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
pre stavbu CEBZ Nové Zámky a
2. Zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
pre stavbu CEBZ Martin (ďalej spolu ako „zmluvy o dielo“).
Obe zmluvy o dielo budú uzavreté s úspešným navrhovateľom za rovnakých zmluvných podmienok.
Neoddeliteľnou súčasťou oboch Zmlúv o dielo sa stanú aj Všeobecné obchodné podmienky
Vyhlasovateľa na vykonanie diela alebo dodávku prác (ďalej len „VOP SPP“).
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“). Návrh Zmluvy
o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti pre stavbu
CEBZ Nové zámky tvorí Prílohu č. 11 súťažných podkladov, návrh Zmluvy o dielo na vypracovanie
projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti pre stavbu CEBZ Martin tvorí Prílohu
č. 12 súťažných podkladov a VOP SPP tvoria Prílohu č. 13 súťažných podkladov.
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
Dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto súťaže, bude realizované v troch etapách. Základný
požadovaný harmonogram zhotovenia diela je uvedený v súťažných podkladoch.
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.
Súťažné podklady budú záujemcom poskytnuté na základe žiadosti. Žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 29.10.2021. Žiadosť o poskytnutie súťažných
podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme prostredníctvom správy
elektronickej pošty na e-mailovú adresu: lenka.palusova@spp.sk. Žiadosť o poskytnutie súťažných
podkladov musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktnú osobu s telefonickým a emailovým
kontaktom záujemcu. K žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je záujemca povinný predložiť
Vyhlasovateľovi „čestné vyhlásenie – použitie súťažných podkladov“, ktoré tvorí prílohu č.1 tohto
oznámenia.
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Súťažné podklady vrátane príloh Vyhlasovateľ poskytne len subjektu, 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 napr. 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.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytne do troch (3) pracovných dní od prijatia kompletnej 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.
Vzhľadom na to, že táto obchodná verejná súťaž bude realizovaná v dvoch kolách (viď bod č. 8 a bod
č. 13 tohto oznámenia), detailný popis CEBZ Nové Zámky a CEBZ Martin a ich základné
technologické nákresy (ďalej len „Technická špecifikácia CEBZ“), budú poskytnuté iba
navrhovateľom, ktorí sa úspešne kvalifikujú v 1. kole súťaže – „Predkvalifikácia“. Technickú
špecifikáciu CEBZ poskytne Vyhlasovateľ kvalifikovaným navrhovateľom až v rámci druhého (2.) kola
súťaže na základe uzavretia písomnej dohody o mlčanlivosti.
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
lenka.palusova@spp.sk. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety
je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 03.11.2021, 10:00 hod.
8.

Spôsob podávania návrhov
Návrhy budú predkladané a hodnotené v dvoch kolách:
1. kolo „Predkvalifikácia“
2. kolo „Cenové návrhy“
Predmetom prvého (1.) kola súťaže „Predkvalifikácia“ bude hodnotenie návrhov z hľadiska
(i) splnenia stanovených podmienok účasti, (ii) splnenia požiadaviek na formálne a obsahové náležitosti
dokladovej časti návrhu a (iii) z hľadiska existencie dôvodov na vylúčenie podľa bodu 7.5 súťažných
podkladov. Navrhovatelia, ktorí preukážu splnenie podmienok účasti a splnenie náležitostí dokladovej
časti návrhu stanovených v tomto oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných
podkladoch, a u ktorých nebude existovať dôvod na vylúčenie podľa bodu 7.5 súťažných podkladov,
budú zaradení do skupiny tzv. kvalifikovaných navrhovateľov (ďalej len „kvalifikovaní navrhovatelia“)
a postúpia do druhého kola súťaže.
V rámci druhého (2.) kola súťaže „Cenové návrhy“ budú kvalifikovaní navrhovatelia vyzvaní na
predloženie cenového návrhu na predmet tejto obchodnej verejnej súťaže. Predložiť cenový návrh
v druhom (2.) kole súťaže budú môcť iba kvalifikovaní navrhovatelia, t.j. navrhovatelia, ktorí boli úspešní
v rámci v prvého (1.) kola súťaže „Predkvalifikácia“ a postúpili tak do druhého kola.
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. Navrhovateľ
môže predložiť iba jeden návrh.

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov v rámci prvého (1.) kola súťaže je stanovená do 09.11.2021 o 10:00 hod.
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Lehota na podávanie návrhov v rámci druhého (2.) kola súťaže bude oznámená kvalifikovaným
navrhovateľom spolu s výzvou na predloženie cenového návrhu na predmet tejto obchodnej verejnej
súťaže.
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 prípade predĺženia
lehoty na predkladanie návrhov v rámci prvého (1.) kola súťaže bude oznámenie o predĺžení lehoty na
podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom, ako toto oznámenie o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže. V prípade predĺženia lehoty na predkladanie návrhov v rámci druhého (2.) kola súťaže
bude predĺženie lehoty oznámené všetkým kvalifikovaným navrhovateľom rovnakým spôsobom, ako
boli títo navrhovatelia vyzvaní na predloženie cenových návrhov.
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.
10.1 Osobné postavenie:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obchodnej verejnej súťaže
(oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom
obchodnej verejnej súťaže);
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, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem iného,
prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť
zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne
zárobkovo činná osoba.
V súlade s uvedeným, bude Vyhlasovateľ posudzovať navrhovateľa ako navrhovateľa, ktorý spĺňa
podmienku účasti podľa bodu 3 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 v súlade s nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. z 20.mája 2020 o splatnosti poistného na sociálne
poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19 v platnom znení;
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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.
10.2 Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet tejto obchodnej verejnej súťaže
je navrhovateľ povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
A) Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet tejto obchodnej
verejnej súťaže podľa špecifikácie uvedenej v bode 4. ods. I. tohto oznámenia, t.j. poskytnutie služieb
spočívajúcich vo vypracovaní projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch a výkon
súvisiacich inžinierskych činností, a to pre stavby určené na spracovanie odpadov, resp. pre
pozemné stavby s environmentálnou technológiou a určením, alebo stavby pre energetiku,
chemický a farmaceutický priemysel.
Minimálna požadovaná úroveň:
Navrhovateľ je povinný preukázať, že za posledných 7 rokov od vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
realizoval aspoň 3 (tri) zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto obchodnej
verejnej súťaže uvedený vyššie (ďalej len „referencia PD“). Uznané budú iba referencie potvrdené
odberateľom.
B) Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet tejto obchodnej
verejnej súťaže podľa špecifikácie uvedenej v bode 4. ods. II. tohto oznámenia, t.j. poskytnutie služieb
spočívajúcich v plnení úloh Hlavného inžiniera projektu pre projekty na stavby určené na
spracovanie odpadov, resp. pre pozemné stavby s environmentálnou technológiou a určením,
alebo stavby pre energetiku, chemický a farmaceutický priemysel.
Minimálna požadovaná úroveň:
Navrhovateľ je povinný v ponuke uviesť identifikáciu odborne spôsobilej osoby, ktorá bude vykonávať
úlohy Hlavného inžiniera projektu a zároveň bude povinný preukázať, že navrhovateľ za posledných 5
rokov od vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže realizoval prostredníctvom tejto osoby aspoň 1 (jednu)
zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto obchodnej verejnej súťaže
v pozícii Hlavného inžiniera projektu (ďalej len „referencia HIP“). Uznané budú iba referencie potvrdené
odberateľom.
Zoznam poskytnutých služieb podľa písm. A) a B) vyššie musí obsahovať najmä:
 Obchodné meno, sídlo a IČO odberateľa
 Názov (predmet) zákazky
 Stručný opis poskytnutej služby, z ktorého musí vyplývať, že ide o službu rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet obstarávania


Celková zmluvná cena poskytnutej služby v EUR bez DPH

 Miesto a doba dodania služby
 Údaje o kontaktnej osobe odberateľa pre účely overenia referencie (meno, priezvisko, funkcia,
telefonický a e-mailový kontakt)
V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, či navrhovateľ spĺňa podmienku účasti technickej a odbornej
spôsobilosti podľa písm. A) a B), je Vyhlasovateľ oprávnený kedykoľvek v procese obstarávania
požiadať navrhovateľa o predloženie písomného potvrdenia odberateľa o zrealizovaní zákazky
uvedenej v zozname referencií.
C) Doklady o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy pre
CEBZ Martin a doklady o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude zodpovedná za plnenie predmetu
zmluvy pre CEBZ Nové Zámky, a to predložením: (i) príslušného autorizačného osvedčenia, (ii)
čestného vyhlásenia, (iii) profesijného životopisu a (iv) zoznamu projektov, v rámci ktorých odborne
spôsobilá osoba vykonávala funkciu zodpovedného projektanta.
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Minimálna požadovaná úroveň:
Odborne spôsobilá osoba musí mať odbornú kvalifikáciu v niektorom z nasledovných odborov
(uchádzač preukazuje podmienku účasti niektorou z nasledovných odborne spôsobilých osôb):
 Autorizovaný architekt (podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), pričom musí mať autorizačné
osvedčenie vydané SKA a projekčnú prax v odbore min. 5 rokov preukázanú profesijným životopisom;
alebo
 Autorizovaný stavebný inžinier (podľa § 5 ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), pričom musí mať
autorizačné osvedčenie A1 alebo A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace
technické poradenstvo a/alebo autorizačné osvedčenie I4 - Inžinier pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb a projekčnú prax v príslušnom odbore min. 5 rokov preukázanú
profesijným životopisom.
Autorizovaný architekt a/alebo autorizovaný stavebný inžinier musí mať zároveň minimálne (1) jednu
preukázateľnú priamu pracovnú skúsenosť, v rámci ktorej vykonával úlohy zodpovedného
projektanta za koordináciu a vedenie projektových prác v rozsahu vypracovania projektovej
dokumentácie potrebnej pre územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb, pre stavby
určené na spracovanie odpadov resp. pozemné stavby s environmentálnou alebo chemickou
technológiou a určením, alebo stavby pre energetiku, chemický a farmaceutický priemysel,
s rozpočtovým nákladom stavby minimálne 4,5 mil. EUR bez DPH.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, autorizovaný architekt a/alebo stavebný inžinier môže na
preukázanie tejto podmienky použiť akýkoľvek počet aj rôznych projektových dokumentácií z rôznych
stavieb alebo aj z jednej stavby.
Odborne spôsobilá osoba musí byť v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
k navrhovateľovi.
Vyššie uvedené podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti osôb zodpovedných za plnenie
predmetu zmluvy navrhovateľ preukáže predložením:
i) príslušného autorizačného osvedčenia vydaného SKA alebo SKSI, prípadne rovnocenného dokladu
vydaného príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, alebo iným ekvivalentným dokladom
vydaným v zahraničí;
ii) čestného vyhlásenia navrhovateľa o tom, že ním navrhnuté odborne spôsobilé osoby sa budú
v prípade úspechu navrhovateľa v tomto obstarávaní priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy
(súčasťou čestného vyhlásenia bude aj údaj o tom, v akom pracovnom vzťahu k navrhovateľovi sú
ním navrhované odborne spôsobilé osoby);
iii) profesijného životopisu podpísaného zo strany odborne spôsobilej osoby, ktorej sa životopis týka,
ktorý bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
 meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby;
 opis/zoznam jej odbornej praxe;
 opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok ich výkonu, údaje o
zamestnávateľovi / objednávateľovi);
 ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.
iv) zoznamu projektov, v rámci ktorých odborne spôsobilá osoba vykonávala úlohy zodpovedného
projektanta za koordináciu a vedenie projektových prác v rozsahu minimálne 1 jednej priamej
pracovnej skúsenosti s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej pre územné konanie,
stavebné povolenie a realizáciu stavieb, pre stavby určené na spracovanie odpadov resp. pozemné
stavby s environmentálnou alebo chemickou technológiou a určením, alebo stavby pre energetiku,
chemický a farmaceutický priemysel, s rozpočtovým nákladom stavby minimálne 4,5 mil. EUR bez
DPH. Zoznam projektov musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
 názov poskytnutej služby a jej stručný opis, údaj o rozpočtovom náklade stavby;
 čas plnenia zmluvy, t.j. od - do (mesiac, rok);
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 názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. obchodné meno a sídlo
zamestnávateľa (ak bola relevantná činnosť vykonávaná v pracovnom pomere alebo obdobnom
pracovnom vzťahu);
 kontaktnú osobu (meno, priezvisko, funkcia, tel., e-mail) zodpovedného zamestnanca
odberateľa/zamestnávateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.
D) Zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sa budú podieľať na vypracovaní požadovanej projektovej
dokumentácie v jednotlivých profesiách.
Navrhovateľ v ponuke predloží zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sa budú pri plnení predmetu
zmluvy podieľať na vypracovaní projektovej dokumentácie, a to minimálne jednu odborne spôsobilú
osobu
pre
každú
z nasledovných
profesií:
stavebné
konštrukcie,
statika,
zdravotechnika/plynoinštalácie, elektrika, technológia, vzduchotechnika, požiarna ochrana.
Každá z odborne spôsobilých osôb musí disponovať príslušnou odbornou kvalifikáciou a osvedčením
pre výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pre príslušnú profesiu a minimálne 5-ročnou odbornou
praxou v danom odbore. Dĺžka odbornej praxe sa počíta od dátumu, v ktorom odborník dosiahol
odbornú spôsobilosť pre výkon činností odborne spôsobilej osoby pre dotknutú profesiu a nezarátava
sa do nej prax, ktorú vykonával na účely získania odbornej spôsobilosti, teda pred jej získaním.
Odborne spôsobilá osoba musí byť v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
k navrhovateľovi.
Zoznam odborne spôsobilých osôb musí obsahovať najmä:
 meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby;
 identifikáciu profesie;
 počet rokov odbornej praxe;
 údaj o tom, v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba k navrhovateľovi a dĺžke trvania
tohto pracovného vzťahu;
 údaj o prípadných osobných praktických skúsenostiach navrhovaného odborníka s realizáciou
zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania, t.j. údaj o tom, na
akých zákazkách rovnakého alebo obdobného charakteru daný odborník v rámci svojej odbornej
praxe pôsobil (zákazkou rovnakého alebo obdobného charakteru sa rozumie zákazka zameraná na
vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre územné konanie, stavebné povolenie a
realizáciu stavieb pre stavby určené na spracovanie odpadov resp. pozemné stavby s
environmentálnou alebo chemickou technológiou a určením, alebo stavby pre energetiku, chemický
a farmaceutický priemysel);
 vyhlásenie navrhovateľa, že ním navrhnuté odborne spôsobilé osoby budú zodpovedné za plnenie
predmetu zmluvy.
Zároveň navrhovateľ predloží profesijný životopis každej odborne spôsobilej osoby uvedenej
v zozname.
10.3 Finančné alebo ekonomické postavenie
Za účelom preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického
postavenia musí navrhovateľ predložiť prehľad o celkovom čistom obrate za posledné tri
hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu tejto obchodnej verejnej súťaže, za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti navrhovateľa.
Minimálna požadovaná úroveň
Navrhovateľ musí preukázať, že za posledné tri hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce
vyhláseniu súťaže, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,
mal súhrnný čistý obrat min. vo výške 1.750.000 EUR (slovom milión sedemstopäťdesiat tisíc euro).
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné.
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Otváranie návrhov v rámci prvého (1.) kola súťaže „Predkvalifikácia“ Vyhlasovateľ uskutoční dňa
09.11.2021 o 13:00 hod.
Termín otvárania návrhov v rámci druhého (2.) kola súťaže „Cenové návrhy“ Vyhlasovateľ oznámi
kvalifikovaným navrhovateľom spolu s výzvou na predloženie cenových návrhov.
13. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu/ Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Návrhy budú predkladané a vyhodnocované v dvoch kolách:
1. kolo „Predkvalifikácia“
2. kolo „Cenové návrhy“
Predmetom prvého (1.) kola súťaže „Predkvalifikácia“ bude hodnotenie návrhov (i) z hľadiska
splnenia stanovených podmienok účasti, (ii) z hľadiska splnenia stanovených formálnych a obsahových
náležitostí dokladovej časti návrhu a (iii) z hľadiska posúdenia existencie dôvodov na vylúčenie podľa
bodu 7.5 súťažných podkladov. Do skupiny tzv. kvalifikovaných navrhovateľov (ďalej len „kvalifikovaní
navrhovatelia“) budú zaradení len tí navrhovatelia:
a)
b)
c)

ktorí preukážu splnenie všetkých podmienok účasti stanovených v tomto oznámení o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže a v súťažných podkladoch,
ktorí splnia stanovené formálne a obsahové náležitosti dokladovej časti návrhu,
u ktorých nebude existovať dôvod na vylúčenie podľa bodu 7.5 súťažných podkladov.

Kvalifikovaní navrhovatelia postúpia do druhého (2.) kola súťaže.
Navrhovatelia, ktorí nepreukážu splnenie všetkých podmienok účasti, nesplnia stanovené formálne
a obsahové náležitosti dokladovej časti návrhu, alebo u ktorých bude existovať dôvod na vylúčenie
podľa bodu 7.5 súťažných podkladov, budú zo súťaže vylúčení a nebudú vyzvaní na predloženie
cenového návrhu v druhom (2.) kole súťaže.
V rámci druhého (2.) kola súťaže „Cenové návrhy“ budú kvalifikovaní navrhovatelia vyzvaní na
predloženie cenového návrhu na predmet tejto obchodnej verejnej súťaže. Predložiť cenový návrh
v druhom (2.) kole súťaže budú môcť iba kvalifikovaní navrhovatelia, t.j. navrhovatelia, ktorí boli úspešní
v rámci v prvého (1.) kola súťaže „Predkvalifikácia“.
Cenové návrhy predložené kvalifikovanými navrhovateľmi v rámci druhého (2.) kola súťaže budú
vyhodnotené na základe kritéria „najnižšia celková cena za dielo“. Na prvom mieste v poradí sa
umiestni kvalifikovaný navrhovateľ, ktorého celková cena za dielo v EUR bez DPH bude najnižšia.
Ostatným navrhovateľom bude pridelené poradie vzostupne, podľa výšky nimi predložených cenových
návrhov od najnižšej po najvyššiu.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmlúv o dielo.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom alebo vybranými navrhovateľmi
o predložených návrhoch a o cenových a zmluvných podmienkach obstarávania.
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvy o dielo s tým kvalifikovaným 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 umiestnil na prvom
mieste v poradí. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
14. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po prvom (1.) kole súťaže „Predkvalifikácia“ sa navrhovateľom oznámi, či boli zaradení do skupiny
kvalifikovaných navrhovateľov a postupujú do druhého kola súťaže, alebo či sa nekvalifikovali a boli zo
súťaže vylúčení.
Po druhom (2.) kole súťaže „Cenové návrhy“ sa po finálnom vyhodnotení návrhov úspešnému
navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí jeho návrhu, a to najneskôr v lehote viazanosti
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návrhov uvedenej v bode 15. tohto oznámenia. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že
neuspeli a ich návrh sa odmieta. Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti
k uzavretiu zmlúv o dielo 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.
15. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 28.02.2022.
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.
16. 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
uvedených v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené rovnakým spôsobom,
akým bola táto súťaž vyhlásená, prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok uvedených v
súťažných podkladoch zašle Vyhlasovateľ všetkým subjektom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady.
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.
Toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na webovej stránke
Vyhlasovateľa a zároveň sa za účelom podpory účasti v obchodnej verejnej súťaži zverejňuje aj na
portáloch www.verejnesutaze.sk a www.ezakazky.sk.
Ďalšie súvisiace informácie, podklady, dokumentácia a komunikácia Vyhlasovateľa, ktoré smerujú
najmä k vysvetľovaniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, zmene podmienok obchodnej verejnej
súťaže (napr. zmena lehoty na predkladanie návrhov, predĺženie lehoty viazanosti návrhov, atď.),
prípadne k zrušeniu obchodnej verejnej súťaže a informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže budú
zverejnené iba na webovej stránke Vyhlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že pojem v texte tohto
oznámenia „zverejnenie rovnakým spôsobom, akým bola obchodná verejná súťaž zverejnená“ (vo
všetkých gramatických tvaroch) sa interpretuje ako zverejnenie príslušnej informácie na webovej
stránke Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ preto odporúča sledovať webovú stránku Vyhlasovateľa
https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/
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 č. 1 súťažných podkladov.
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie – použitie súťažných podkladov

