Evidenčné číslo obstarávania:

PA-OVS-048-22

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Technický dozor a koordinátor BOZP pre výstavbu plniacich staníc LNG –
Trnava a Brodské“
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, odd.: 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
Technický dozor a koordinátor BOZP pre výstavbu plniacich staníc LNG – Trnava a Brodské

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) je poskytnutie služieb
spočívajúcich vo:
a) výkone činností trvalého technického dozoru investora („TDI“) a
b) výkone činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci („koordinátor BOZP“)
pre účely výstavby dvoch samostatných plniacich staníc na palivo L2CNG v lokalitách Trnava
a Brodské (ďalej spolu aj ako „stavby“ a jednotlivo ako „PS LNG Trnava“ a „PS LNG Brodské“), a
to pre každú z uvedených stavieb osobitne, počas celej doby realizácie stavebnej časti dotknutej
PS LNG, ako aj počas dodávky a montáže technologických zariadení dotknutej PS LNG.
Poskytovateľ bude povinný zabezpečiť dostatočný počet odborne spôsobilých osôb
zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy tak, aby bol výkon TDI a výkon koordinátora BOZP
zabezpečený riadne a včas pre potreby výstavby PS LNG v oboch požadovaných lokalitách, a to
v prípade potreby aj súbežne, v súlade s orientačným harmonogramom výstavby uvedeným
v bode 6. tohto Oznámenia.
Predmet tejto súťaže sa nečlení na časti. Navrhovateľ je povinný predložiť návrh na celý predmet
súťaže.
Požadovaný obsah a rozsah služieb, ktoré sú predmetom súťaže:
I. Technický dozor investora
Predmetom záväzku poskytovateľa v rámci poskytovania služieb trvalého technického dozoru
investora bude výkon kontrolnej a dozornej činnosti pre vyhlasovateľa (spoločnosť SPP) počas
realizácie jednotlivých stavieb PS LNG v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa a v rozsahu
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definovanom v prílohe č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a
inžinierskych činností pre rok 2021 – 2022, najmä:
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s
obsahom projektových dokumentácií, s obsahom zmlúv, na základe ktorých sa príslušná
stavba realizuje, a s obsahom stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu a
ďalšími podmienkami na realizáciu stavby,
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a vypracovanie zápisu o tom do stavebného denníka,
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi,
- účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác,
- dodržiavanie (ako aj dozor nad dodržiavaním) podmienok stavebných povolení a opatrení
štátneho stavebného dohľadu po celú dobu realizácie stavby,
- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a
evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby,
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo
prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby,
- odborné posúdenie zmien projektu, ktoré zvyšujú náklady stavebného objektu alebo
prevádzkového súboru, predlžujú lehotu výstavby a zhoršujú parametre stavby (vrátane
prípadných naviac prác zhotoviteľov); takéto zmeny bude poskytovateľ predkladať investorovi
(objednávateľovi) na finálne odsúhlasenie spolu s vyjadrením poskytovateľa obsahujúcim
odporúčanie technického dozoru schváliť, prípadne neschváliť takúto zmenu spolu s náležitým
odborným odôvodnením,
- bezodkladné informovanie investora (objednávateľa) o všetkých závažných okolnostiach
týkajúcich sa stavby,
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov,
ich súladu s podmienkami zmlúv, na základe ktorých sa príslušná stavba realizuje, a ich
predkladanie na úhradu investorovi,
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
- odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so
zmluvami, na základe ktorých sa príslušná stavba realizuje,
- spolupráca s autorizovaným geodetom investora pri dohľade nad dodržiavaním priestorového
umiestnenia objektov,
- spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie vykonávajúcim odborný
autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
- spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie a s jednotlivými zhotoviteľmi
podieľajúcimi sa výstavbe PS LNG (najmä so zhotoviteľom stavebnej časti a zhotoviteľom
technologickej časti PS LNG) pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie
prípadných chýb projektu,
- spolupráca s odborným autorským dohľadom pri vykonávaní prípadných úprav dokumentácie
potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti,
- spolupráca s koordinátorom BOZP,
- organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby a vyhotovovanie zápisov z týchto
porád,
- organizovanie a vedenie kontrolných porád zástupcov štatutárnych orgánov subjektov
podieľajúcich sa na realizácii stavby a vyhotovovanie zápisov z týchto porád,
- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií
a prác a kontrola ich výsledkov,
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- vyžadovanie predloženia dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- sledovanie vedenia stavebných (prípadne montážnych) denníkov v súlade s podmienkami
zmlúv, na základe ktorých sa realizuje príslušná stavba,
- uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania)
dokončenej stavby,
- hlásenie prípadných archeologických nálezov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a zmlúv, na základe ktorých sa
príslušná stavba realizuje a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov; príprava
podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií s tým spojených, ak o to objednávateľ
požiada (o uplatnení sankcie voči zhotoviteľovi rozhoduje objednávateľ),
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o
odovzdaní a prevzatí stavby,
- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ doloží k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby (najmä
dokladov v rozsahu podľa Prílohy č. 11 Sadzobníka UNIKA pre rok 2021-2022 a dokladov v
súlade so zmluvou o dielo uzavretou so zhotoviteľom),
- vyhotovenie zoznamu vád a nedorobkov a následná kontrola odstraňovania vád a nedorobkov
zistených pri preberacom konaní v dohodnutých termínoch, kontrola dodržania vedného a
časového postupu pri odstraňovaní vád a nedorobkov, dohodnutého v preberacom konaní,
- účasť na kolaudačnom konaní a následne kontrola splnenia podmienok uvedených v
kolaudačnom rozhodnutí,
- kontrola riadneho a včasného vypratania staveniska zhotoviteľom.
Súčasťou výkonu TDI nie je účasť poskytovateľa na stavebnom konaní.
Predpokladaný rozsah služieb TDI je 400 hodín pripadajúcich na jednu stavbu PS LNG počas
celej doby realizácie stavebnej časti dotknutej PS LNG a počas dodávky a montáže
technologických zariadení dotknutej PS LNG, v rámci predpokladanej doby výstavby v trvaní 20
týždňov.
II. Koordinátor BOZP
Predmetom záväzku poskytovateľa v rámci poskytovania služieb koordinátora BOZP bude výkon
koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v rozsahu a za podmienok uvedených v Nariadení vlády SR č. 396/2006
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení
neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností, a to najmä výkon nasledovných činností pre každú zo stavieb PS
LNG osobitne:
- pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku;
- monitorovanie možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce jednotlivcov i pracovných
skupín;
- vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými
a potrebnými požiadavkami, jednotlivými postupmi pri realizácii a pravidelnou kontrolou
dodržiavania týchto opatrení;
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- kontrola dodržiavania bezpečných pracovných postupov a opatrení určených v realizačnej
dokumentácii, v technologických postupoch, v pravidlách spoločného užívania priestorov a
zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe;
- návrhy preventívnych technických a organizačných riešení týkajúcich sa bezpečnosti na
stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP);
- spolupráca a konzultácie zo všetkými stranami podieľajúcimi sa na výstavbe jednotlivých PS
LNG;
- pravidelné informovanie objednávateľa o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku
BOZP formou písomných a fotografických záznamov.
Predpokladaný rozsah služieb koordinátora BOZP je 100 hodín pripadajúcich na jednu
stavbu PS LNG počas celej doby realizácie stavebnej časti dotknutej PS LNG a počas dodávky
a montáže technologických zariadení dotknutej PS LNG, v rámci predpokladanej doby výstavby
v trvaní 20 týždňov.
Poskytovateľ bude povinný vykonávať všetky činnosti v koordinácii s ďalšími dodávateľmi
Vyhlasovateľa (prípadne ich subdodávateľmi) a ostatnými subjektmi participujúcimi na výstavbe
jednotlivých PS LNG, najmä s:
a) projektantom stavebnej časti, spoločnosťou PROMA s.r.o.;
b) zhotoviteľom technológie, spoločnosťou Bonett Gas Systems, s.r.o.;
c) zhotoviteľom/-ľmi stavebných častí, ktorého/-ých Vyhlasovateľ včas oznámi poskytovateľovi;
d) ostatnými dodávateľmi Vyhlasovateľa (napr. kamerový systém, tankomaty a pod.), ktorých
Vyhlasovateľ včas oznámi poskytovateľovi.
5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe „Zmluvy o poskytnutí
služieb technického dozoru investora a koordinátora BOZP“ uzatvorenej podľa § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“).
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 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 poskytnutí služieb technického dozoru investora
a koordinátora BOZP“ tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov. Všeobecné obchodné podmienky
Vyhlasovateľa tvoria Prílohu č. 8 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

Vyhlasovateľ požaduje zabezpečenie výkonu trvalého technického dozoru investora
a zabezpečenie výkonu koordinátora BOZP počas celej doby výstavby PS LNG Trnava a PS LNG
Brodské, počas celej doby realizácie stavebnej časti jednotlivých PS LNG, ako aj počas dodávky
a montáže technologických zariadení jednotlivých PS LNG, a to počínajúc dňom odovzdania
staveniska zhotoviteľovi príslušnej stavby, až do dňa finálneho protokolárneho odovzdania
a prevzatia príslušnej stavby medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby, prípadne do dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre príslušnú stavbu, podľa tohto, ktorá
okolnosť nastane neskôr. Záväzok poskytovateľa poskytovať služby TDI a služby koordinátora
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BOZP však nezaniká skôr, ako budú splnené všetky povinnosti poskytovateľa vyplývajúce zo
Zmluvy.
Orientačný časový harmonogram výstavby PS CNG pre jednotlivé lokality:
I. lokalita Trnava
Názov úlohy
Vydané stavebné povolenie
Realizácia
Kolaudácia

Začiatok
05.05.2022

Dokončenie
21.04.2022
07.09.2022
07.10.2022

II. lokalita Brodské
Názov úlohy
Vydané stavebné povolenie
Realizácia
Kolaudácia
7.

Začiatok
26.07.2022

Dokončenie
12.07.2022
09.12.2022
08.01.2023

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 28.03.2022. 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 e-mailovým kontaktom záujemcu.
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.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom eaukčného portálu proebiz.com. 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.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi
prevzatie súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou
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správy e-mailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné
podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme.
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 29.03.2022,
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.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh.
Navrhovatelia sú oprávnení predložiť návrh formou konzorcia (združenia alebo skupiny
dodávateľov). Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži predkladá Vyhlasovateľovi svoj
návrh samostatne, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom konzorcia, ktoré
predkladá návrh.

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 04.04.2022 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 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.
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;
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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;
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.
V prípade, ak návrh predkladá konzorcium (združenie alebo skupina dodávateľov), musí
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia preukázať za každého člena konzorcia
osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen konzorcia len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.
10.2 Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet tejto obchodnej verejnej
súťaže je navrhovateľ povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
Doklady o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi osôb, ktoré budú zodpovedné za plnenie
predmetu zmluvy, v nasledovnom rozsahu:
Navrhovateľ v návrhu predloží zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sa budú podieľať na
plnení predmetu zmluvy, a to:
a) minimálne jednu odborne spôsobilú osobu pre výkon činnosti technického dozoru investora,
osobitne pre lokalitu Trnava a osobitne pre lokalitu Brodské a
b) minimálne jednu odborne spôsobilú osobu pre výkon činnosti koordinátora BOZP, osobitne
pre lokalitu Trnava a osobitne pre lokalitu Brodské.
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet ním poverených odborne spôsobilých osôb
pre výkon jednotlivých činností tak, aby bolo poskytovanie požadovaných služieb zabezpečené
v jednotlivých lokalitách riadne a včas v zmysle orientačného časového harmonogramu
uvedeného v bode 6. tohto oznámenia, teda aj v prípade súbežnej výstavby PS LNG v daných
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lokalitách. Vyhlasovateľ však pripúšťa zastupiteľnosť a umožní poskytovateľovi zabezpečiť
poskytovanie služieb TDI alebo poskytovanie služieb koordinátora BOZP aj jednou odborne
spôsobilou osobou pre obe požadované lokality (Trnava a Brodské), za predpokladu, že
poskytovateľ písomne garantuje, že táto osoba bude z kapacitného hľadiska spôsobilá vykonávať
dotknutú činnosť v oboch lokalitách, a to aj v prípade súbežnej výstavby jednotlivých PS LNG.
Minimálna požadovaná úroveň:
A. Odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti technického dozoru investora musí mať doklad
o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, čo
navrhovateľ preukáže osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre
výkon funkcie stavebného dozoru s odborným zameraním „Pozemné stavby“ alebo
„Inžinierske stavby“;
B. Odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti koordinátora BOZP musí disponovať
osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných činností; prípadne iným osvedčením oprávňujúcim na výkon
činnosti koordinátora BOZP v súlade s § 6 ods. 1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.
Každá z navrhovaných odborne spôsobilých osôb musí disponovať príslušnou odbornou
kvalifikáciou (osvedčením) pre výkon danej činnosti a zároveň musí mať minimálne 5-ročnú
odbornú prax v danom odbore (skúsenosti s výkonom činnosti, ktorá je predmetom
obstarávania a ktorú bude konkrétna odborne spôsobilá osoba pri plnení predmetu zmluvy
vykonávať). Dĺžka odbornej praxe sa počíta odo dňa získania dokladu o odbornej spôsobilosti pre
dotknutú činnosť a nezarátava sa do nej prax, ktorú odborník vykonával na účely získania
odbornej spôsobilosti, teda pred jej získaním.
Odborne spôsobilá osoba môže byť v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
k navrhovateľovi, prípadne môže vykonávať pre navrhovateľa činnosť na základe iného
zmluvného vzťahu (externista).
Zoznam odborne spôsobilých osôb musí obsahovať najmä:
a) meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby;
b) identifikáciu činnosti, ktorú bude odborne spôsobilá osoba vykonávať (výkon TDI alebo výkon
koordinátora BOZP) a identifikácia lokality, v ktorej bude odborne spôsobilá osoba svoju
činnosť vykonávať (Trnava alebo Brodské);
c) dátum získania odbornej spôsobilosti a počet rokov odbornej praxe;
d) údaj o tom, v akom právnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba k navrhovateľovi a údaj o
dĺžke trvania tohto právneho vzťahu;
e) vyhlásenie navrhovateľa, že ním navrhnuté odborne spôsobilé osoby budú zodpovedné za
plnenie predmetu zmluvy;
f) údaj o prípadných osobných praktických skúsenostiach navrhovaného odborníka s realizáciou
zákaziek rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, t.j. údaj o tom, na akých
zákazkách rovnakého charakteru daný odborník v rámci svojej odbornej praxe pôsobil;
g) povinnou prílohou zoznamu odborne spôsobilých osôb sú kópie dokladov o odbornej
kvalifikácii navrhovaných odborne spôsobilých osôb (vyššie uvádzané osvedčenia).
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V prípade predloženia návrhu formou konzorcia (združenia alebo skupiny dodávateľov),
konzorcium preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti za všetkých členov spoločne.
10.3 Finančné alebo ekonomické postavenie
Nevyžaduje sa.
11. Zábezpeka

Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov

Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 04.04.2022
o 13:00 hod.
13. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu/ Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Návrhy budú hodnotené z nasledovných hľadísk:
a) z hľadiska splnenia stanovených podmienok účasti,
b) z hľadiska splnenia požadovaných formálnych a obsahových náležitostí návrhu,
c) z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet obstarávania,
d) z hľadiska existencie dôvodov na vylúčenie stanovených v súťažných podkladoch,
e) z hľadiska stanovených kritérií na vyhodnotenie návrhov.
Kritériom na hodnotenie návrhov je najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR
bez DPH.
V návrhu na plnenie kritérií navrhovateľ uvedie jednotkovú hodinovú cenu (v EUR bez DPH)
osobitne pre výkon činnosti TDI a osobitne pre výkon činnosti koordinátora BOZP pre jednotlivé
lokality, ako aj celkovú cenu za predmet obstarávania v EUR bez DPH (v súlade s prílohou č.
6 súťažných podkladov). Celková cena za predmet obstarávania bude určená ako súčet súčinov
navrhovaných jednotkových hodinových cien a stanoveného predpokladaného rozsahu
poskytovaných služieb (výkon TDI: 400 hodín na jednu lokalitu; výkon koordinátora BOZP: 100
hodín na jednu lokalitu).
Navrhovatelia môžu byť vyzvaní na predloženie revidovaného cenového návrhu, a to aj vo
viacerých kolách a úrovniach. Za účelom predkladania revidovaných cenových návrhov si
Vyhlasovateľ vyhradzuje právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo uskutočniť individuálne
rokovania s navrhovateľmi realizované osobne alebo prostredníctvom tele konferencie. V prípade
realizácie elektronickej aukcie budú detailné podmienky a termín konania elektronickej aukcie
oznámené navrhovateľom v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii zaslanej prostredníctvom
elektronického aukčného portálu proebiz.com.
Na 1. mieste v poradí sa umiestni navrhovateľ, ktorý v návrhu na plnenie kritérií (prípadne v
elektronickej aukcii alebo v revidovanom cenovom návrhu) ponúkne najnižšiu celkovú cenu za
predmet obstarávania v EUR bez DPH. Ostatným navrhovateľom bude pridelené poradie
vzostupne v závislosti od výšky nimi navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania v EUR
bez DPH.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy.
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 umiestnil na prvom mieste
v poradí. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom alebo vybranými
navrhovateľmi o predložených návrhoch a o cenových a zmluvných podmienkach súťaže.
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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.
14. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy

Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o
prijatí jeho návrhu, a to najneskôr v lehote viazanosti 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
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.
15. Lehota viazanosti návrhov

Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej
súťaže, najneskôr do 31.05.2022.
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 verejnej 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.
Navrhovatelia berú na vedomie, že predmet tohto obstarávania môže byť čiastočne financovaný
z nenávratného finančného príspevku Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru
a životné prostredie CINEA v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy (CEF) – odvetvie
dopravy.
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.
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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/ospp/obstaravanie/
V prípade, ak sa Navrhovateľ po poskytnutí súťažných podkladov obchodnej verejnej
súťaže nezúčastní a návrh nepredloží, poskytne Vyhlasovateľovi 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 tohto oznámenia.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Dátum zverejnenia: 21.03.2022

