VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
________________________________________________________________________
1.

Vyhlasovateľ súťaže:
SPP - distribúcia, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa,
vložka č.: 3481/B
IČO: 35 910 739

2.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
Telefón:
E – mail:

3.

Ing. Zoltán Kralina
+421 (2) 6262 5498
zoltan.kralina@spp-distribucia.sk

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
SD/11621 Obnova STL a NTL plynovodov UO01670 Košice, Juh – stred, I. etapa
Predpokladané množstvo, rozsah:
Účelom obnovy je výmena existujúcich oceľových STL a NTL plynovodov, armatúr a prípojok
výmenou za rozvody z PE 100, SDR 11 a PE 100, SDR 17,6 so súčasným zvýšením tlakovej
hladiny z NTL na tlakovú hladinu STL - 2 (300 kPa).
Predmetná stavba sa bude realizovať v k. ú. Mesta Košice v MČ Košice – Juh – stred na ul.
Južná trieda, Holubyho, Panelová, Srbská, Pekná, Kórejská a Rastislavova.
Stavba je rozčlenená do súborov:
SO 01.1 – STL plynovody vetvy A, A1, A2, A3, - sú rozdelené, podľa dimenzie a dĺžky:
D225 – 1035,0 m, D90 – 19,0 m, D50 – 120,0 m ................... spolu: 1 174,0 m.
SO 01.2 – STL plynovody vetvy B, B1, B2, B3, B4
D50 – 502,0 m ........................................................................ spolu: 502,0 m
SO 01.3 – STL plynovody vetvy C, C1, C2
D63 – 271,0 m, D50 – 65,0 m ................................................ spolu: 715,0 m
SO 01.4 – STL plynovody vetvy D, D1
D160 – 406,0 m, D50 – 65,0 m .............................................. spolu: 471,0m
Celková dĺžka Plynovodov: 2 862,0 m.
SO 02 - STL prípojky:
v celkovom počte: 77ks, ktoré bude potrebné v rámci rekonštrukcie prepojiť s existujúcimi OPZ,
D63 - 3 ks ... 13,0 m, D50 – 5 ks ... 2,0 m, D40 – 6 ks ... 42,0 m, D32 – 67 ks ... 545,0 m.
Celková dĺžka Prípojok: 602,0 m
SO 03 – STL a NTL prepoje a odpoje na plynovodoch:
Na vetvách A, A1, A2, B a D navrhovaného PE plynovodu, bude realizovaných 12 ks STL
prepojov s existujúcimi oceľovými a plastovými plynovodmi a 3 ks STL prepojov s existujúcimi
NTL prípojkami na ul. Južná trieda, Panelová a Kórejská.
SO 04 - Uličné STL / NTL DRZ
SO 05 - NTL prepoje OPZ
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SO 06 - Zrušenie EPD
SO 07 - Konečné úpravy
SO 08 - Súvisiace činnosti
Špecifikácia:
- vytýčenie inžinierskych sietí (okrem plynárenských sietí objednávateľa SPP-D, ktoré vytyčujú
pracovníci objednávateľaSPP-D);
- dodanie, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného a bezpečnostného značenia
potrebného v súvislosti s vykonávaním Diela v súlade s platnými právnymi predpismi;
- kompletná realizácia zemných, stavebných, montážnych a prepojovacích prác vrátane
dopojov OPZ (odberného plynového zariadenia);
- dodávka materiálu potrebného na vykonanie Diela;
- potrebné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy podľa
jednotlivých zložiek životného prostredia ako voda, odpady, ovzdušie, príroda resp.
zabezpečenie potrebných oznámení podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ak
Objednávateľ nebude písomne informovať Zhotoviteľa, že ich zabezpečí Objednávateľ;
- preprava, zhromažďovanie a zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia odpadu
v súlade
platnými právnymi predpismi;
- vykonanie všetkých predpísaných skúšok na Diele ako celku, ako aj na jeho jednotlivých
častiach;
- spätné úpravy terénu a povrchov po ukončení vykonávania Diela do pôvodného stavu s
prihliadnutím na vykonanie Diela (ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inej úprave
terénu a povrchov);
- dodanie predpísanej technickej dokumentácie;
- Dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane súpisu skutočne
vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu, vyhotoveného v programe ODIS;
- Dodanie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela vrátane dopojení OPZ v
systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, 3.triedy presnosti, v grafickej forme MicroStation, s
nadstavbou TePlyn č.372 aj v elektronickej forme; v ktorom budú zamerané aj všetky
križovania plynovodu s cudzími zariadeniami spolu s identifikáciou majiteľa cudzieho
zariadenia a s aktualizáciou polohopisu okolia
- zabezpečenie vypracovania a odsúhlasenia technologického postupu odpojov a prepojov
- spätné uvedenie odberných miest dotknutých odberateľov zemného plynu do prevádzky
4.

Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Zmluvy o dielo, podpísanej
zástupcami oboch zmluvných strán.
Ceny za plnenie predmetu zmlúv víťazných navrhovateľov budú súčasťou oznámenia o výsledku
obchodnej verejnej súťaže, ktoré je vyhlasovateľ povinný zaslať Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach účinného od
1.9.2012.
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej
špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

5.

Podmienky účasti v súťaži:
Podmienkou účasti je zaradenie navrhovateľa do 1. kvalifikačného stupňa Kvalifikačného
systému „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s." vyhláseného vo
Vestníku verejného obstarávania č. 111/2013 dňa 8.6.2013, číslo oznámenia 8768 – KSP, číslo
oznámenia v Úradnom vestníku EÚ/S 2013/S 109-187059 dňa 7.6.2013.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.

Strana 2 z 4

Formulár na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný
predložiť návrh v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné
obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa,
kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „SD/11621 Obnova STL a NTL plynovodov
UO01670 Košice, Juh – stred, I. etapa“ a nápis „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“. Podrobnosti sú
uvedené v súťažných podkladoch.
Návrhy je potrebné predložiť na adrese:
SPP - distribúcia, a.s.
Podateľňa
Ing. Zoltán Kralina
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
7.

Lehota podávania návrhov:
Do 14.11.2013 do 12:00 hod.

8.

Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 31.12.2013. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu
predĺžiť.

9.

Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:
Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov,
t.j. 15.11.2013 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je
sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava).

10. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane
ďalších podmienok uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov
podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení / v súťažných podkladoch sa
umiestni na prvom mieste.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto
vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej
cenového návrhu po každej etape rokovaní.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového
návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej
aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené
podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu
s viacerými navrhovateľmi.
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12. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži.
Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.
13. Ďalšie informácie:
Súťažné podklady spolu s výzvou na účasť obdržia navrhovatelia zaradení do 1. stupňa
Kvalifikačného systému: „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia,
a.s.“ prostredníctvom portálu PROe.biz.
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