Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-015-22

Oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov a o zmene
podmienok účasti technickej spôsobilosti, zmene súťažných
podkladov a odpovede na žiadosť o vysvetlenie
k obchodnej verejnej súťaži na predmet:
Zhotovenie stavby: Čerpacia stanica LNG Trnava.
Spoločnosť SPP ako Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na zákazku Zhotovenie stavby: Čerpacia
stanica LNG Trnava, týmto mení informácie uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
a v súťažných podkladoch predmetnej zákazky:
1. Lehota na predkladanie návrhov a lehota na zasielanie žiadostí o vysvetlenie
Vyhlasovateľ predlžuje upravenú lehotu na predkladanie návrhov, ktorá bolo stanovená do
22.02.2022 do 10,00 hod.
Nová lehota na predkladanie návrhov je stanovená do 24.02.2022 do 10,00 hod.
Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže a v súťažných podkladoch je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do
21.02.2022 do 10,00 hod.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do
21.02.2022 do 09,00 hod.
2. Zmena podmienok účasti technickej spôsobilosti
Vyhlasovateľ mení podmienky účasti technickej spôsobilosti, uvedené v Oznámení o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže v bode č. 10 písmeno b) bod 2 a v Súťažných podkladoch v bode č. 5.1
psím b) bod 2.
Nové upravené znenie:
2. Zoznam stavieb zrealizovaných za obdobie sedem (7) rokov bezprostredne predchádzajúcich
lehote na predkladanie návrhov, ktorými navrhovateľ preukáže realizáciu minimálne 2 (dvoch)
zákaziek podobného charakteru ako je predmet obstarávania, pričom za zákazky podobného
charakteru bude vyhlasovateľ považovať: výstavbu inžinierskych stavieb. Uznané budú len
referencie stavieb, ktoré boli riadne skolaudované. Zmluvná cena predložených referencií musí
byť spolu minimálne 300 000,- Eur bez DPH.
Zoznam realizovaných stavieb musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- názov a miesto stavby;
- krátky opis stavby, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo o plnenie podobného
charakteru ako je predmet obstarávania;
- prehlásenie o úspešnom skolaudovaní stavby;
- celkovú zmluvnú cenu stavby v Eur bez DPH;
- dátum realizácie stavby;
- obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého navrhovateľ realizoval stavbu;
- kontaktnú osobu odberateľa (meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová adresa).
Vzor Zoznamu uskutočnených stavebných prác v Prílohe č. 6_17022022 – zmena zo dňa
17.02.2022 súťažných podkladov.
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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 realizovaných stavieb (referencií) musí obsahovať zákazky realizované výlučne
navrhovateľom. Ak navrhovateľ predloží referencie realizované treťou stranou, Vyhlasovateľ
takéto referencie neuzná.
Vyhlasovateľ 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.
3. Zmena požadovaných termínov realizácie diela
Vyhlasovateľ mení požadované termíny realizácie diela, ktoré sú uvedené v Oznámení o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže v bode č. 6, v Súťažných podkladoch, v bode č. 3.2 a v ich Prílohe č. 1
Návrh zmluvy o dielo (čl. IV bod. 1). Úpravy sú vykonané v Prílohe č.1_17022022: Návrh zmluvy
o dielo – zmena zo dňa 17.02.2022, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia.
Nové upravené znenie (zmluvné znenie):
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase nasledovne:
a) Termín odovzdania staveniska: do 5-tich pracovných dní od oznámenia Objednávateľa podľa
čl. XXIII. bod 2 b) tejto zmluvy;
b) Termín začatia stavby: dňom odovzdania staveniska;
c) Termín ukončenia stavebných prác v zmysle požiadaviek na stavebnú pripravenosť
dodávateľa technologickej časti (spol. Bonett), ktoré tvora prílohu č. 3 tejto zmluvy: do 60 dní
od odovzdania staveniska;
d) Termín ukončenia stavby: do 150 dní od odovzdania staveniska (do uvedeného termínu musí
byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela);
e) Termín požiadania o vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia: do 5 pracovných dní
odo dňa odovzdania a prevzatia stavby zhotoviteľom alebo od odovzdania technológie
spoločnosťou Bonett spoločnosti SPP (o odovzdaní Objednávateľ informuje zhotoviteľa),
v závislosti na udalosti, ktorá nastane neskôr .
4. Odpovede na žiadosť záujemcu a zmena súťažných podkladov
Dňa 16.02.2022 bola Vyhlasovateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie a úpravu
podkladov. V doručenej žiadosti záujemca žiada o:
1.

súťažných

Úpravu SP bod 3.2:

e) Termín zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia: do 45 dní odo dňa odovzdania a
prevzatia stavby zhotoviteľom alebo od odovzdania technológie spoločnosťou Bonett spoločnosti
SPP (o odovzdaní Objednávateľ informuje zhotoviteľa), v závislosti na udalosti, ktorá nastane neskôr.
Záujemca v doručenej žiadosti navrhuje nasledovné znenie:
e) Termín požiadania o kolaudačné rozhodnutie: do 45 dní odo dňa odovzdania a prevzatia stavby
zhotoviteľom alebo od odovzdania technológie spoločnosťou Bonett spoločnosti SPP (o odovzdaní
Objednávateľ informuje zhotoviteľa), v závislosti na udalosti, ktorá nastane neskôr.
2

Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-015-22

Dôvodom na zmenu predmetného textu je, že vzhľadom na povahu veci nie je v moci
zhotoviteľa odhadnúť lehotu zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia vzhľadom na
lehoty v konaní, možné námietky účastníkov konania, prípadne požiadavky dotknutých orgánov...,
ktorí budú v rámci konania oslovení. V zmysle platnej legislatívy je reálny predpoklad, že predmetná
stavba bude v prvom konaní uvedená do skúšobnej prevádzky a až následne do trvalej prevádzka,
čo je ďalšie konanie.
Stanovisko vyhlasovateľa:
Vyhlasovateľ upravil požadované termíny realizácie diela, pričom termín požiadania o kolaudačné
rozhodnutie stanovil na 5 pracovných dní a nie 45 dní, ako navrhoval záujemca. Upravené termíny sú
uvedené v bode č. 3 tohto oznámenia.
2.

Zmenu podmienok účasti:

2. Zoznam stavieb zrealizovaných za obdobie sedem (7) rokov bezprostredne predchádzajúcich
lehote na predkladanie návrhov, ktorými navrhovateľ preukáže realizáciu minimálne 2 (dvoch)
zákaziek podobného charakteru ako je predmet obstarávania, pričom za zákazky podobného
charakteru bude Vyhlasovateľ považovať: výstavbu CNG staníc, LNG staníc, čerpacích staníc PHM,
stavieb vyhradených technologických zariadení ako napr. regulačné stanice plynu, zariadenia na
stláčanie technických plynov a pod. Uznané budú len referencie stavieb, ktoré boli riadne
skolaudované. Zmluvná cena predložených referencií musí byť spolu minimálne 300 000,- Eur bez
DPH.
Záujemca v doručenej žiadosti navrhuje nasledovné znenie:
2. Zoznam stavieb zrealizovaných za obdobie sedem (7) rokov bezprostredne predchádzajúcich
lehote na predkladanie návrhov, ktorými navrhovateľ preukáže realizáciu minimálne 2 (dvoch)
zákaziek podobného charakteru ako je predmet obstarávania, pričom za zákazky podobného
charakteru bude Vyhlasovateľ považovať: výstavbu inžinierskych stavieb. Uznané budú len referencie
stavieb, ktoré boli riadne skolaudované. Zmluvná cena predložených referencií musí byť spolu
minimálne 300 000,- Eur bez DPH.
Dôvodom na zmenu predmetného textu je, že v zmysle súťažných podkladov víťazný zhotoviteľ bude
realizovať iba stavebné objekty, ktoré neobsahujú technológiu uvedenú v požiadavke obstarávateľa
na predloženie referencie.
Stanovisko vyhlasovateľa:
Vyhlasovateľ upravil podmienky účasti technickej spôsobilosti v zmysle požiadavky záujemcu.
3.

Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov: do 25.2.2022 – 10 00 hod.

Stanovisko vyhlasovateľa:
Vyhlasovateľ upravil lehotu na predkladanie návrhov: do 24.02.2022 do 10,00 hod.
5. Ďalšie informácie
V súvislosti s vykonanými zmenami Vyhlasovateľ vykonal zmenu relevantných príloh súťažných
podkladov, ktoré sú vložené na portáli proebiz.com.
Zoznam príloh súťažných podkladov vložených na portál proebiz.com sa dňa 17.02. 2022 dopĺňa
o prílohy:
Príloha č. 1_17022022: Návrh zmluvy o dielo – zmena zo dňa 17.02.2022,
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Príloha č. 6_17022022: Zoznam uskutočnených stavebných prác- vzor zo dňa 17.02.2022.
Pôvodné prílohy č. 1 a príloha č. 6 budú z portálu proebiz.com odstránené.
Pri predkladaní návrhov navrhovatelia zohľadnia zmeny zo dňa 17.02.2022 predložia Návrh zmluvy
a zoznam referencií v zmysle úprav zo dňa 17.02.2022
Ostatné podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných
podkladoch ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dátum zverejnenia: 17.02.2022
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