Evidenčné číslo obstarávania IG-OVS-337-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Projekčné a inžinierske služby pre projekt výstavby H2 plniacej 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. Jaroslava Iglárová
tel.: +421 2 62 62 4256, + 421 907 673 530,e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
Ing. Jana Kozakovičová
tel.: +421 2 62 62 4254, + 421 905 472 331, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
„Projekčné a inžinierske služby pre projekt výstavby H2 plniacej stanice“

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie súvisiacej
inžinierskej činnosti pre vodíkovú čerpaciu stanicu (ďalej len ako „HRS“) a zariadenia na výrobu
vodíka (ďalej len ako „Elektrolyzér“) v lokalite Bratislava resp. v inej lokalite v rámci SR.
Predmetom obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie jednej
vodíkovej čerpacej stanice a elektrolyzéru v Bratislave resp. v inej lokalite v rámci SR. Jedná sa
o pilotný projekt vodíkovej čerpacej stanice, pričom požadovaná kapacita stanice musí byť
navrhnutá tak, aby obslúžila do 40 ks vodíkových FCEV autobusov (fuel cell electric vehicle).
Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto obstarávania, bude
Spoločnosť SPP v prípade potreby objednávať aj ďalšie projekty vodíkovej čerpacej stanice v
rámci SR.
Predmetom obstarávania je nasledovný požadovaný rozsah projektových a inžinierskych služieb
v rámci pilotného projektu vodíkovej čerpacej stanice a Elektrolyzéru:
a) Zabezpečenie vstupných podkladov pre projektové práce,
b) Vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni stupňa pre územné rozhodnutie (DUR),
c) Poskytovanie inžinierskych služieb a zabezpečenie vydania právoplatného územného
rozhodnutia,
d) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni
dokumentácie pre realizáciu stavby – realizačná projektová dokumentácia (RPD),

stupňa

e) Poskytovanie inžinierskych služieb a zabezpečenie vydania právoplatného stavebného
povolenia,
f) Asistencia pri výbere zhotoviteľa stavby,
g) Výkon odborného autorského dohľadu.
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Projektová dokumentácia bude riešiť stavebné objekty a zabezpečenie stavebnej pripravenosti
pre technológiu vodíkovej čerpacej stanice a Elektrolyzéru. Projektová dokumentácia musí spĺňať
všetky požiadavky objednávateľa a zároveň musí spĺňať všetky platné zákony, vyhlášky, normy a
pod. platné v SR.
Projektové a inžinierske služby sa budú zabezpečovať podľa požiadavky objednávateľa po
etapách prípadne po častiach nasledovne:
I. etapa, ktorá pozostáva z nasledovných častí:
Časť 1.
Časť 2.
Časť 3.

zabezpečenie vstupných podkladov (vrátane geodetického zamerania a
geologického prieskumu),
vypracovanie dokumentácie pre zabezpečenie územného rozhodnutia (ďalej len
„DUR“),
inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia.

II. etapa, ktorá pozostáva z nasledovných častí:
Časť 4.
Časť 5.

zabezpečenie projektovej dokumentácie pre zabezpečenie stavebných povolení v
podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej len „RPD“),
inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebného povolenia/stavebných povolení.

III. etapa, ktorá pozostáva z nasledovných častí:
Časť 6.

asistencia pri výbere zhotoviteľa/zhotoviteľov stavieb,

Časť 7.

výkon odborného autorského dohľadu.

Podrobnejšia špecifikácia a členenie predmetu obstarávania je v prílohe č. 1 (Špecifikácia
predmetu zmluvy) Rámcovej zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon
súvisiacej inžinierskej činnosti pre projekt výstavby vodíkovej plniacej stanice (ďalej len
„Rámcová zmluva“), ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Uvedený rozsah a spôsob zabezpečenia projektových a inžinierskych služieb bude požadovaný
aj v prípade objednávania ďalších projektov vodíkovej čerpacej stanice v rámci SR v súlade s
Rámcovou zmluvou.
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.
Pokiaľ bude pre účely realizácie projektu v rámci zabezpečenia inžinierskej činnosti 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.
Navrhovateľom
dodávateľov.

sa neumožňuje predloženie návrhov formou združenia alebo skupiny

Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo (pilotný projekt) po jednotlivých etapách alebo častiach výlučne
na základe písomných objednávok Objednávateľa, pričom pre každú etapu alebo jej časť
objednávateľ vystaví samostatnú objednávku výlučne na základe rozhodnutia a aktuálnych
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potrieb Objednávateľa. Vykonanie Diela v celom jeho rozsahu nebude zo strany Zhotoviteľa
právne nárokovateľné. Táto podmienka bude platná aj pri zabezpečovaní projektových a
inžinierskych služieb ďalších projektov vodíkovej čerpacej stanice v rámci SR.
Spoločnosť SPP bude súbežne zabezpečovať obstarávanie zákazky „Dodávka a montáž
technológie vodíkovej plniacej stanice“. Po uzatvorení zmluvy na dodávku technológie vodíkovej
plniacej stanice Dodávateľ technologickej časti vodíkovej plniacej stanice dodá projektovú
dokumentáciu technologického zariadenia schválenú Technickou inšpekciou SR (alebo iným
príslušným orgánom) spoločnosti SPP. Táto dokumentácia bude poskytnutá zhotoviteľovi, s
ktorým na základe výsledku tohto obstarávania Spoločnosť SPP uzatvorí Rámcovú zmluvu o
dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti pre
projekt výstavby vodíkovej plniacej stanice. Projektová dokumentácia technologického zariadenia
bude podkladom ku spracovaniu RPD.
5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe „Rámcovej zmluvy o
dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti pre
projekt výstavby vodíkovej plniacej stanice“ (ďalej len „Rámcová 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 Prílohu k súťažným podkladom:
Príloha č.1: Návrh Rámcovej zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon
súvisiacej inžinierskej činnosti pre projekt výstavby vodíkovej plniacej stanice vrátane príloh:
Príloha č. 1/1: Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 1/2: Špecifikácia ceny (vzor)
Príloha č. 1/3: Orientačné-modelové riešenie HRS
Príloha č. 1/4: Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa
Príloha č. 1/5: Plnomocenstvo (vzor).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ
povinný zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
Navrhovateľ je oprávnený predložiť vo svojom návrhu aj návrh na úpravu alebo doplnenie
zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na samostatnom
dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V prípade, ak medzi
Spoločnosťou SPP a navrhovateľom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach, alebo v
prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol navrhovateľom vyplnený pri
zohľadnení zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny v ich znení.

6.

Termín plnenia:
I. Etapa
a) Zabezpečenie vstupných podkladov pre projekčné práce, vrátane prieskumných prác
geodetického zamerania:
- bezodkladne po doručení písomnej objednávky objednávateľa na vykonanie I. etapy diela s
ohľadom na požadované termíny dodania projektových dokumentácií;
b) Predloženie DUR na pripomienkovanie objednávateľovi:
- do 40 dní od doručenia písomnej objednávky objednávateľa na vykonanie I. etapy diela;
c) Vypracovanie a finálne odovzdanie DUR objednávateľovi:
- do 60 dní od doručenia písomnej objednávky objednávateľa na vykonanie I. etapy diela;
d) Poskytnutie inžinierskych služieb a zabezpečenie vydania právoplatného územného
rozhodnutia:
- do 100 dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí DUR oboma zmluvnými stranami.
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II. Etapa
a) Predloženie RPD na pripomienkovanie objednávateľovi:
- do 30 dní od doručenia písomnej objednávky objednávateľa na vykonanie II. etapy diela;
b) Vypracovanie a finálne odovzdanie RPD objednávateľovi:
- do 50 dní od doručenia písomnej objednávky objednávateľa na vykonanie II. etapy diela;
c) Poskytnutie inžinierskych služieb a zabezpečenie vydania právoplatného stavebného
povolenia:
- do 100 dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí RPD oboma zmluvnými stranami.
III. Etapa
a) Asistencia pri výbere zhotoviteľa stavby:
- od vyhlásenia obstarávania na výber zhotoviteľa stavby až po jej ukončenie, v závislosti od
potrieb objednávateľa;
b) Výkon odborného autorského dohľadu:
- odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia k stavbe.
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, ktorý požiadal
Vyhlasovateľa o poskytnutie súťažných podkladov. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je
možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 12.01. 2022 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 poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom eaukčného 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.
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 13.01.2022 do 10,00 hod.

8.

Spôsob podávania návrhov
Návrh na predmet obstarávania musí byť spracovaný a predložený
podmienkami súťaže uvedenými v tomto oznámení a v súťažných
podávajú v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného portálu
požiadavky na obsah, formu a spôsob predkladania návrhov sú
podkladoch.

v súlade s vyhlásenými
podkladoch. Návrhy sa
proebiz.com. Podrobné
upravené v súťažných
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Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o predĺženie lehoty na predkladanie návrhov,
na základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresy
kontaktných osôb Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia. Žiadosti o predĺženie
lehoty na predkladanie návrhov je potrebné doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením
lehoty na predkladanie návrhov.
V prípade, ak Vyhlasovateľ žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie návrhov vyhovie,
oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie návrhov zverejní rovnakým spôsobom, akým bola
táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 18.01.2022 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 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) Požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovateľa:
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
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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.
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 uvedeného v Prílohe súťažných
podkladov.
b) Požadované podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
navrhovateľa:
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ
povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
1.Údaje o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby, a to predložením
autorizačných osvedčení vydaných SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov v rozsahu:
Osvedčenie:
A1 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Komplexné architektonické a inžinierske služby a
súvisiace technické poradenstvo (Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do
31.12.2004 v podkategórii *1* Pozemné stavby) alebo
A2 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Komplexné architektonické a inžinierske služby a
súvisiace technické poradenstvo s výnimkou architektonických služieb alebo
I1 - (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (Platí
aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii *4-1*
Projektovanie pozemných stavieb)
Navrhovateľ je povinný predložiť minimálne osvedčenie jednej odborne spôsobilej osoby, ktorá
má niektoré z vyššie uvedených osvedčení.
a
Osvedčenie:
I4 – (označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinier pre technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb (Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v
podkategórii *5-5* Plynové zariadenia)
Doklady o odbornej spôsobilosti musia byť predložené ako fotokópia Osvedčenia o vykonaní
odbornej skúšky. Súčasťou dokladov musí byť Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom navrhovateľa, že:
-odborne spôsobilé osoby budú zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy
-v akom pracovnom vzťahu sú odborne spôsobilé osoby (v zamestnaneckom pomere, alebo v
inom pracovnom vzťahu) k navrhovateľovi.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený ako Príloha súťažných podkladov.
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2. Zoznam poskytnutých služieb za obdobie tri roky bezprostredne predchádzajúce dňu
predloženia návrhu v tejto obchodnej verejnej súťaži, ktorými navrhovateľ preukáže realizáciu
minimálne 2 (dvoch) zákaziek podobného charakteru ako je predmet obstarávania, pričom za
zákazky podobného charakteru bude obstarávateľ považovať: Vypracovanie projektových
dokumentácií (ďalej len „PD“) a súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“) CNG staníc,
čerpacích staníc PHM, vyhradených technologických zariadení ako napr. regulačné stanice
plynu, zariadenia na stláčanie technických plynov, vysokotlaké rozvody plynu a pod.). Zmluvná
cena predložených referencií musí byť spolu minimálne 75 000,- Eur bez DPH.
Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- názov a miesto poskytnutej služby (PD),
- krátky opis poskytnutej služby (PD), z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo o plnenie
podobného charakteru ako je predmet obstarávania,
- prehlásenie o úspešnom zrealizovaní zmluvy
- celkovú zmluvnú cenu poskytnutej služby (PD) v Eur bez DPH,
- dátum dodania poskytnutej služby PD,
- prehlásenie o úspešnom zrealizovaní zmluvy,
- obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého žiadateľ poskytol službu (PD),
- kontaktnú osobu odberateľa (meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová adresa).
Zoznam poskytnutých služieb (referencií) musí obsahovať zákazky realizované výlučne
navrhovateľom. Ak navrhovateľ predloží referencie realizované treťou stranou, Vyhlasovateľ
takéto referencie neuzná.
Predloženie návrhu skupinou dodávateľov Spoločnosť SPP neumožňuje.
Vzor zoznamu poskytnutých služieb je uvedený v Prílohe súťažných podkladov.
c) Požadované podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
navrhovateľa: nepožaduje sa
Ďalšie náležitosti návrhu
Náležitosťou návrhu každého navrhovateľa musí byť scan originálu jeho čestného vyhlásenia že:
a) že navrhovateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami súťaže
uvedenými v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, v týchto súťažných
podkladoch a ich prílohách, ktoré si v súvislosti s týmto procesom obstarávania prevzal,
vrátane návrhu obchodných podmienok,
b) že všetky navrhovateľom predložené doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné,
c) že odborne spôsobilé osoby, ktoré navrhovateľ uviedol vo svojom návrhu budú zodpovedné
za plnenie predmetu zmluvy;
d) že odborne spôsobilé osoby, ktoré navrhovateľ uviedol vo svojom návrhu sú v
zamestnaneckom pomere, alebo v inom pracovnom vzťahu k navrhovateľovi*.
(*požaduje sa uviesť druh pracovného vzťahu odborne spôsobilých osôb voči
navrhovateľovi).
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu súťažných podkladov.
Všetky požadované doklady musia byť podpísané navrhovateľom, štatutárnym orgánom
navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo jeho zástupcom, ktorý je
oprávnený konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch. Doklady sa predkladajú vo
forme SCANu originálov dokumentov.
Pre účely preukázania splnenia podmienok účasti (technickej a odbornej spôsobilosti)
navrhovateľa a pre plnenie predmetu obstarávania sa vytvorenie formy združenia nepripúšťa.
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Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v akomkoľvek
zmluvnom vzťahu so spoločnosťou alebo v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom so
Spoločnosťou dopustil porušenia povinností:
(i) vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou a/alebo
(ii) vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, najmä nie však výlučne ak riadne
a včas neodstránil reklamované vady diela zhotoveného na základe zmluvy so Spoločnosťou.
V prípade, ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok
účasti, alebo uvedie nepravdivé alebo inak skresľujúce údaje, spoločnosť SPP si vyhradzuje
právo nezahrnúť jeho návrh do vyhodnocovania a návrh môže odmietnuť.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o vysvetlenie a predloženie
doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
11. Zábezpeka – nepožaduje sa
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné.
Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 18.01.2022.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Kriteriálna časť návrhov predmetu obstarávania bude otvorená a vyhodnotená len u tých
návrhov, ktoré na základe hodnotenia komisie splnili podmienky účasti a ďalšie náležitosti
návrhov stanovené Vyhlasovateľom.
Kritériom na hodnotenie návrhov je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka s nasledovnými
kritériami:
Kritérium č.1: Celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH - váha 80 bodov
Kritérium č.2: Koeficient zníženia ceny pri opakovaných zákazkách - váha 20 bodov
Popis a spôsob hodnotenia kritérií:
Kritérium č.1 - Celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH
Navrhovateľ v návrhu uvedie celkovú cenu v EUR bez DPH za požadované projektové
a inžinierske služby pre pilotný projekt vodíkovej čerpacej stanice a elektrolyzéru.
Komisia bude hodnotiť výslednú celkovú cenu. Navrhovateľ, ktorý ponúkne najnižšiu cenu bude
mať pridelených 80 bodov. Ostatným navrhovateľom budú pridelené body podľa nasledovného
vzťahu:
C = 80 x (C1/Ci)
C- výsledný počet bodov, ktoré získa práve hodnotený navrhovateľ za kritérium č.1
C1- najnižšia celková cena ponúknutá navrhovateľmi
Ci- ponúknutá celková cena hodnoteného navrhovateľa.
Kritérium č.2 - Koeficient zníženia ceny pri opakovaných zákazkách
V zmysle navrhovaných podmienok Rámcovej zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej
dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti pre projekt výstavby vodíkovej plniacej
stanice si spoločnosť SPP môže v prípade potreby objednať u Zhotoviteľa projektové a
inžinierske služby aj pre prípadné ďalšie projekty vodíkovej čerpacej stanice a elektrolyzéru
v rámci SR.
Vzhľadom na čiastočnú opakovateľnosť projektu a získané skúsenosti Zhotoviteľa so
zabezpečením projektových a inžinierskych služieb pre pilotný projekt, sa v prípade objednania
ďalších obdobných projektov Spoločnosťou SPP zmluvná cena úspešného navrhovateľa zníži pri
ďalších realizovaných projektoch o navrhovateľom navrhnutý „Koeficient zníženia ceny pri
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opakovaných zákazkách“. Tento koeficient bude použitý aj pri objednávaní iba časti (zníženého
rozsahu projektových a inžinierskych služieb) obdobných projektov. „Koeficient zníženia ceny pri
opakovaných zákazkách“ sa nebude uplatňovať pri cene za správne poplatky.
Navrhovateľ v návrhu uvedie Koeficient zníženia ceny pri opakovaných zákazkách, ktorý musí
byť ≤1.
Komisia bude hodnotiť „Koeficient zníženia ceny pri opakovaných zákazkách“ nasledovne:
Navrhovateľ, ktorý ponúkne najnižší koeficient zníženia ceny bude mať pridelených 20 bodov.
Ostatným navrhovateľom budú pridelené body podľa nasledovného vzťahu:
D = 20 x (D1/Di)
D- výsledný počet bodov, ktoré získa práve hodnotený navrhovateľ za toto kritérium
D1- najnižší koeficient ponúknutý navrhovateľmi
Di- koeficient ponúknutý hodnoteným navrhovateľom.
Celkový počet bodov sa vypočíta ako súčet bodov za jednotlivé kritériá: C+D
Na 1. mieste sa umiestni navrhovateľ, ktorý získa po el. aukcii a/alebo individuálnom rokovaní
najvyšší počet bodov v súlade so stanoveným spôsobom hodnotenia. Ostatným návrhom budú
priradené ďalšie miesta v poradí vzostupne. Ponuka s najnižším počtom bodov sa umiestni na
mieste s najvyšším poradovým číslom.
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.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy pre každú časť predmetu
obstarávania
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 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 30.04.2022.
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.
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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.
Register partnerov verejného sektora. Navrhovatelia týmto berú na vedomie, že SPP je verejným
podnikom resp. právnickou osobou, ktorá poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm.
a) prvého bodu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vereného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov
verejného sektora“). Úspešný navrhovateľ, ako aj všetci jemu známi subdodávatelia, ktorí sú
považovaní za partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného
sektora, musia byť v čase uzavretia Rámcovej zmluvy zapísaní v Registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „Register“).
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: 15.12.2022

