07195 - KSP
Vestník č. 122/2012 - 26.6.2012
Oznámenie o kvalifikačnom systéme - vybrané odvetvia
Formulár: Príloha č. 7 Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.
842/2011
Toto oznámenie je výzvou na súťaž: Nie.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo (ak je to známe): 35815256
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09
Bratislava
Kontaktná osoba: Peter Kráľovič
Telefón: +421 262507171
Fax: +421 262507211
E-mail: peter.kralovic@eustream.sk
Internetová adresa (internetové adresy) (ak je to uplatniteľné):
http://www.eustream.sk
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno
získať na:vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta.
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na:vyššie uvedené kontaktné
miesto/miesta.
Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta.

I.2)

HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla

I.3)

Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU
II.1)

NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE OBSTARÁVATEĽOM
Technologické stavby a práce na potrubných systémoch

II.2)

DRUH ZÁKAZKY
Práce.

Kategórie prác sú uvedené v prílohe C2
II.3)

OPIS PRÁC, SLUŽIEB ALEBO TOVAROV
OBSTARÁVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM
KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU
Realizácia investičných a neinvestičných projektov pre
kategóriu - Technologické stavby, práce na potrubných
systémoch (prekládky nadzemných prechodov riek, ostatné
technologické práce na VTL plynovodoch ...).

II.4)

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45231220-3.
Doplnkový slovník: KA06-7.

II.5)

INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ
(GPA)
Nie.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1)

PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Kvalifikácia do systému
Podmienky, ktoré musia hospodárske subjekty spĺňať, aby sa
kvalifikovali: Podmienky, ktoré musia dodávatelia spĺňať, aby sa
kvalifikovali: 1. Registrácia záujemcov v systéme hodnotenia
dodávateľov (SHD) a vyplnenie predkvalifikačného dotazníka
Povinnosť záujemcu registrovať sa a vyplniť predkvalifikačný dotazník
v rámci SHD. Registrácia záujemcov prebieha on-line na stránke
SPP. Záujemca zadá svoje identifikačné údaje a dostane e-mailovou
notifikáciou vstupný link a heslo do predkvalifikácie. Záujemca po
registrácii je povinný vyplniť predkvalifikačný dotazník. Po zadaní
dodávanej komodity sa predkvalifikačný dotazník automaticky
vyhodnotí. 2. Osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie,
technická alebo odborná spôsobilosť: Predloženie dokladov podľa §
26, ods.1 písm. a) až g) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Preukázanie finančného a ekonomického postavenia
Predloženie dokumentov a dokladov podľa § 28 a 29 zák. č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Vykonanie auditu . Kontrola
kvality
Postupy overovania splnenia každej z uvedených podmienok:
Postupy overovania splnenia každej z uvedených podmienok:
Získanie minimálneho počtu 70 bodov zo 100 možných bodov.
Záujemca preukazuje osobné postavenie predložením originálnych
dokladov nie starších ako 3 mesiace alebo ich úradne overených

kópií podľa § 26 ods. 2 písm. a) až e), resp. ods. 3 alebo 4 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Predloženie súvahy a výkazu
ziskov a strát, /resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o
majetku a záväzkoch/ za 2 posledné ukončené účtovné obdobia,
súčasťou musí byť osvedčenie príslušného daňového úradu, ktoré
záujemca získa podľa § 22 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov. Osvedčenie musí byť predložené ako originál alebo
úradne overená fotokópia Predloženie zoznam zmlúv (referencií)
realizovaných stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet obstarávania za predchádzajúcich 5 rokov v hodnote min.
663.878,- EUR /20 mil. SKK/ vyplnením Tabuľky referencií, ktorá
bude záujemcovi zaslaná elektronicky spolu s Výzvou na predloženie
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. Uvedený
zoznam musí byť predložený v papierovej a v elektronickej podobe na
CD nosiči. Referencie budú hodnotené formou referenčného listu s
váhou hodnoty referencie: - 0,25 pre referencie pre práce na
potrubiach a zariadeniach s tlakom od 2 Mpa do 4 Mpa vrátane. 1,00 pre referencie pre práce na potrubiach a zariadeniach s tlakom
nad 4 MPa. Kvôli uvedenému hodnoteniu je potrebné u každej
referencie uviesť konkrétny tlak v potrubiach a zariadeniach v MPa
Najmenej jedna referencia zrealizovanej stavby sa požaduje s
finančným objemom min. 331.939,- EUR /10 mil. SKK/. Za rovnaký,
resp. podobný predmet obstarávania sa považujú stavby obsahujúce
potrubné rozvody a zariadenia s tlakom nad 2 MPa v oblasti prepravy
plynu, kompresorových staníc plynu, technológie úpravy plynu,
uskladňovania plynu, prepravy ropy a ropných produktov a v oblasti
petrochémie, technológie úpravy ropy, výstavba teplární a práce na
parovodoch, výstavba elektrární. Osvedčenie o vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných
inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho so
zameraním na inžinierske stavby. Doklad musí byť predložený ako
kópia osvedčenia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky a
podpisom oprávnenej osoby spolu s originálom čestného vyhlásenia.
Doklad musí byť vydaný na oprávnenú osobu, ktorá musí byť
zamestnancom uchádzača - čo je uchádzač povinný uviesť formou
čestného vyhlásenia podpísaného uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať Obstarávateľ za uchádzača. Obstarávateľ uzná
ako rovnocenné, osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských
štátov. Doklady o zavedených a certifikovaných systémoch:
manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 Systémy
manažérstva kvality Požiadavky (Quality management systems
Requirements) alebo doklad o vykonaných opatreniach na
zabezpečenie kvality (napr. Opis, Smernica...) - overená kópia nie
staršia ako 3 mesiace, environmentálneho manažérstva v zmysle

zákona 491/2005 Zb. o environmentálnom overovaní a registrácii
organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit, alebo normy STN EN ISO 14001 Systémy
environmentálneho manažérstva požiadavky s pokynmi na použitie
(Environmetal managemet systems Requirements with guidance for
use) podľa normy ISO 14001 Environmetal managemet system
Specification with guidance for use) alebo doklad o vykonaných
opatreniach na zabezpečenie environmetálnych požiadaviek (napr.
Opis, Smernica...) - overená kópia nie staršia ako 3 mesiace,
manažérstva bezpečnosti podľa OHSAS 18001 Systém manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Occupational health and
safety management systems Specification) alebo doklad o
vykonaných opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (napr. Opis, Smernica...) - overená kópia nie staršia
ako 3 mesiace, riadenia kvality pri zváraní podľa STN EN ISO 38342
Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov, časť 2:
Úplné požiadavky na kvalitu (Quality requirements for fusion welding
of metallic materials. Part 2: Comprehensive quality requirements)
Oprávnenie inšpektorátu bezpečnosti práce, na práce na
vyhradených technických zariadeniach v zmysle § 4 vyhlášky
MPSVaR č. 718/2002 Z. z., ktoré sú potrebné na predmet
obstarávania. Jedná sa o oprávnenie na druh činnosti: montáž,
rekonštrukciu, opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky
plynových zariadení, pre rozsah Ag1. Oprávnenie musí byť vydané na
záujemcu. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné, oprávnenie vydané
príslušnými orgánmi členských štátov. Osvedčenia pracovníkov aspoň 2 zváračov s úradnou skúškou podľa STN EN287-1 111 T BW
2 B t12 D 100 H-L045 ss nb, na predpokladný rozsah a druh zvárania
(111-zváranie obalenou elektródou, T-potrubie, BW-tupé spoje, 2termomechanický spracované ocele, B-bázickou elektródou, t-hrúbka
steny od 3mm do 24mm, D-priemer potrubia od 50mm hore, H-L045vo všetkých polohách, ss nb-zváranie z jednej strany bez podložky ) overená kópia nie staršia ako 3 mesiace Certifikát povolenie
zamestnanca (alebo pracovníka účastneného na prácach v inom
pomere k navrhovateľovi) EWT European Welding Technologist,
alebo IWT International Welding Technologist alebo EWE European
Welding Engineer, alebo IWE International Welding Engineer aspoň
jeden (hociktorý) z uvedených certifikátov Čestné vyhlásenie, že
záujemca má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie
potrebné pre práce na VTL plynovodoch v požadovanej kvalite +
obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu s údajmi o prostriedkoch
strojového a technického vybavenia záujemcu. Čestné prehlásenie
záujemcu o zámere použiť subdodávateľov na predmet obstarávania
s predložením ich zoznamu, v ktorom bude uvedená ich stručná
špecifikácia, t.j. názov a sídlo spoločnosti, druh dodávky, osoba
zodpovedná za plnenie subdodávky, telefónne a faxové spojenie, email. K uvedenému prehláseniu je záujemca povinný predložiť prísľub

subdodávateľa potvrdzujúci toto prehlásenie. /Obstarávateľ si
vyhradzuje právo odsúhlasiť subdodávateľa. Počas trvania
kvalifikačného systému bude záujemca povinný v prípade
akýchkoľvek zmien v zozname subdodávateľov o tom bezodkladne
informovať obstarávateľa a vykonať potrebné opatrenia na jeho
zaradenie do zoznamu subdodávateľov./ Predloženie auditných
dotazníkov /komoditného a všeobecného/ (ďalej len auditné
dotazníky), ktoré sú podkladom na vykonanie auditu obstarávateľom.
(Vyplnené auditné dotazníky požadujeme predložiť v papierovej
forme, ako aj v elektronickej forme na CD nosiči). Prílohou auditných
dotazníkov musí byť vyhlásenie záujemcu, že umožní vykonanie
predmetného auditu a že prerokoval a odsúhlasil so subdodávateľmi
prípadné vykonanie auditu u subdodávateľa ako súčasť auditu u
záujemcu v prípade, že subdodávatelia budú zabezpečovať
nasledovné druhy prác: montáž oceľového potrubia zváracie práce,
prežiarenie a vyhodnotenie zvarov, izolácie, nátery a nástreky
potrubia. Auditné dotazníky budú záujemcovi zaslané elektronicky
spolu s Výzvou na predloženie dokladov na preukázanie splnenia
podmienok účasti.. Vykonanie fyzického auditu u záujemcu Minimálne
hodnotenie 75 % v oblasti technológie 80 % v oblasti zvárania 70 % v
oblasti kvality 70 % v oblasti environmentu 70 % v oblasti BOZP
Úspešné vykonanie pracovnej skúšky zvárania.
III.1.2) Informácie o vyhradených zákazkách
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.1.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronicá aukcia: Nie.
IV.2)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
KR/KS/0414/09
IV.2.2) Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Iné.
IV.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní (ak je to uplatniteľné)
Áno.
Formálne náležitosti na vyhodnotenie splnenia požiadaviek: Podľa
podmienok obstarávateľa, ktoré sú uvedené v dokumentácii a
podkladoch poskytnutých záujemcom o kvalifikáciu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie.
VI.2)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
v zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ide o opakované zverejnenie Kvalifikačného systému po
uplynutí ročného obdobia. Pôvodné oznámenie bolo zverejnené vo
Vestníku verejného obstarávania č. 79/2009 pod číslom 02236 KSP
dňa 25.4.2009 a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú.
v. EÚ/S) pod číslom 114207-2009 dňa 24.4.2009. Požiadavky na
splnenie podmienok účasti zostávajú nezmenené podľa pôvodne
zverejneného oznámenia. Prvým krokom záujemcu o prejavenie
záujmu o zaradenie do kvalifikačného systému (ďalej len KS) je
odoslanie e-mailu na adresu hodnoteniedodavatelov@spp.sk, v
predmete e-mailu bude uvedený názov KS KS - Technologické stavby
a práce na potrubných systémoch a zároveň do e-mailu uvedie svoje
identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo spoločnosti, IČO, meno,
telefonický kontakt a e-mail kontaktnej osoby ). Potom záujemca
vykoná registráciu. Registrácia záujemcov prebieha on-line na
stránke www.spp.sk /O nás/Obstarávanie/Kvalifikácia dodávateľov.
Záujemca zadá svoje identifikačné údaje a dostane e-mailovou
notifikáciou vstupný link a heslo do predkvalifikácie. Povinnosťou
záujemcu po registrácii je následné vyplnenie odborného
predkvalifikačného dotazníka, ktorý pozostáva z otázok osobného a
ekonomického postavenia, kvality, environmentu a BOZP . Po zadaní
komodity tohto kvalifikačného systému (podľa názvu KS) sa
predkvalifikačný dotazník automaticky vyhodnotí. Záujemca musí
získať min. 70 zo 100 možných bodov, aby splnil podmienku pre
vstup do kvalifikačného systému. Záujemca bude o výsledku
predkvalifikácie obstarávateľom informovaný formou e-mailovej
komunikácie a následne aj poštovou zásielkou. V prípade dosiahnutia
obstarávateľom požadovaného min. počtu bodov bude záujemcovi
zaslaná Výzva na predloženie dokladov k preukázaniu splnenia
podmienok účasti (ďalej len výzva) a auditné dotazníky. Výzva bude
záujemcom zasielaná elektronickými prostriedkami /e-mail/ a
následne poštou. Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienok
účasti (t.j. predložiť obstarávateľovi požadované doklady a vyplnené
auditné dotazníky podľa podmienok uvedených v tomto oznámení) v
lehote najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania výzvy. Dňom odoslania
sa rozumie deň zaslania výzvy elektronickými prostriedkami.
Záujemca je povinný predložiť Tabuľku referencií a vyplnené auditné
dotazníky v elektronickej podobe na samostatnom CD nosiči (Jedno
CD pre Tabuľku referencií a druhé CD pre auditné dotazníky).
Splnenie podmienok účasti sa preukazuje naraz, zaslaním 1 obálky s
označením NEOTVÁRAŤ !, Kvalifikačný systém - Technologické
stavby a práce na potrubných systémoch. Na obale musí byť uvedené
obchodné meno a sídlo záujemcu. Obstarávateľ bude o splnení, resp.
nesplnení podmienok účasti záujemcu informovať e-mailom a

VI.3)

následne poštovou zásielkou. Pokiaľ záujemca splní všetky
podmienky účasti, bude u záujemcu vykonaný audit. V prípade
dosiahnutia požadovaného minimálneho hodnotenia auditu bude
povinnosťou záujemcu absolvovať skúšku kvality - vykonanie
pracovnej skúšky zvárania. Po jej úspešnom vykonaní bude záujemca
zaradený do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov. O zaradení do
kvalifikačného systému bude obstarávateľ záujemcu informovať emailom a následne poštovou zásielkou. Doba trvania kvalifikačného
systému je do 23.4.2013. Kontaktná osoba obstarávateľa pre
registráciu a predkvalifikáciu : Ing. Zuzana Havierniková., tel. +420
262624211, zuzana.haviernikova@spp.sk Kontaktná osoba
obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti, výkon
auditov a vykonanie pracovnej skúšky zvárania: Peter Kráľovič.
Doklady požadované obstarávateľom v tomto oznámení je potrebné
predkladať v štátnom, t.j. v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku
ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Dokumenty,
ktoré budú predložené v inom než štátnom jazyku, resp. českom
jazyku, musia byť súčasne preložené do slovenského jazyka. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
Na dokumenty, ktoré budú predložené v inom než v štátnom jazyku,
resp. v českom jazyku a nebudú súčasne preložené do slovenského
jazyka sa nebude prihliadať. Dorozumievacím jazykom je slovenský
jazyk. Ďalšie informácie sú zverejnené http://www.spp.sk/onas/obstaravanie/nadlimitne-verejne-obstaravanie/ Obstarávateľ si
vyhradzuje právo po uplynutí 1 roka kvalifikovaného dodávateľa
vyzvať na predloženie dokladov potvrdzujúcich trvanie splnenia
podmienok kvalifikácie, na základe ktorých bol zaradený do KS.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo počas trvania zaradenia dodávateľa
v KS kedykoľvek ho vyzvať na audit a predloženie dokladov
potvrdzujúcich jeho technickú spôsobilosť preukazujúcu požiadavky
zaradenia do KS. Toto oznámenie je opätovne zverejnené po dobe
jedného roku, pre potenciálnych záujemcov o kvalifikáciu. Tento KS
sa vyhlasuje pre dvoch obstarávateľov, a to: Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. a eustream, a.s. Mlynské nivy 44/a Votrubova 11/A
825 11 Bratislava 821 09 Bratislava IČO: 35815256 IČO: 35910712
ODVOLACIE KONANIE

VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: +421 250264218
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za mediáciu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Telefón: +421 262507171
E-mail: peter.kralovic@eustream.sk
Internetová adresa (URL): http://www.spp.sk
VI.3.2) Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: § 136 a § 139
zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: +421 250264218
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.3.4) Dátum odoslania tohto oznámenia
22. 6. 2012

