
akciová spoločnosť 
podzemné uskladňovanie plynu  

   
 

Obchodná verejná súťaž 
 

Bezpečnostný riadiaci systém na ZS6 
 

vyhlásená v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach 

(súťažné podmienky) 
 
 
1. Vyhlasovateľ 

 POZAGAS a.s.  
 Malé námestie 1 
 901 01 Malacky 
 IČO: 31435688 
 IČ DPH: SK2020357372 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č: 
1271/B 

 
 
2. Predmet a rozsah obchodnej verejnej súťaže („OVS“) 

Realizácia diela „Bezpečnostný riadiaci systém na ZS6“ podľa projektovej dokumentácie 
(spracovanej spoločnosťou ART-ex s.r.o., r. 2019), vykonania predpísaných skúšok a uvedenia do 
prevádzky v súlade s prílohou č.1 v nasledujúcom rozsahu: 
 
2.1. Realizácia diela v súlade s projektovou dokumentáciou vrátane vykonania predpísaných skúšok 

(východisková revízia, 1. úradná skúška). 
2.2. Individuálne a funkčné vyskúšanie vrátane zaškolenia obsluhy. 
2.3. Odovzdanie Diela vrátane sprievodnej dokumentácie k Dielu a realizačného projektu so 

zakreslenými zmenami (2 x tlačená forma + 2 x elektronicky USB nosič vo formáte pdf, alebo 
jpg). 

 
 

3. Miesto a termín dodania: 
3.1 Miesto dodania: (Incoterms 2010: DDP):       POZAGAS a.s.,  
                                                           Zberné stredisko ZS6 

Brnenská 11 
901 01  Malacky 

3.2 Termín dodania: 
3.2.1  Realizácia diela  

3.2.1.a Prípravné práce pred odstávkou      do 08.11.2019 
3.2.1.b Realizácia prác počas odstávky vrátane funkčných skúšok                      11.-14.11.2019 
3.2.1.c Dokončovacie práce                   do 22.11.2019 

3.2.2. Individuálne a funkčné vyskúšanie vrátane zaškolenia obsluhy              do 14.11.2019 
3.2.3. Odovzdanie Diela vrátane sprievodnej dokumentácie k Dielu       do 29.11.2019 
 
 

4. Typ zmluvy:  
Zmluva o dielo (ZoD) v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov a s príslušnými ustanoveniami osobitných zákonov vzťahujúcich sa na predmet súťaže 
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(ďalej len „Zmluva“). Prílohou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky POZAGAS a.s. ZoD 
bude predložená víťaznému uchádzačovi. 
 

Záručná doba: min. 24 mesiacov na dielo 
 

Pred realizáciou vybraný navrhovateľ spracuje zoznam vykonávaných činností a požiadaviek na 
bezpečnostné opatrenia a zabezpečenie prác. Pri prácach musia byť pracovníci vybraného 
navrhovateľa vybavení predpísanými ochrannými pracovnými prostriedkami. Vyhlasovateľ 
v spolupráci s vybraným navrhovateľom vypracujú plán prevencie, ktorý sa vybraný navrhovateľ 
zaviaže dodržiavať. Vybraný navrhovateľ zodpovedá za svojich subdodávateľov, tak ako keby konal 
on sám. 
 
 

5. Platnosť návrhu musí byť minimálne do 30.12.2019 
 

6. Variantné riešenie  

Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia. 
 

7. Obhliadka miesta 

Obhliadka miesta realizácie diela nie je povinná.   
Termín obhliadky je možný po dohode.   
Kontaktná osoba pre obhliadku: Ing. Andrej Kondlla,  mob.: +421 908 795 578 

 
 
8. Spôsob podávania návrhov: 

Realizáciu výberového konania bude zabezpečovať Vyhlasovateľ v spolupráci s Odborom Nákupu 
NAFTA a.s. Navrhovatelia predkladajú, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti 
Vyhlasovateľovi požadované dokumenty a  cenový návrh vložením na nákupný portál:   
https://nafta.1803sw.com 
 
Upozornenie:  
Treba rešpektovať požiadavky na oddelenie technickej časti od cenovej !!! 
Dokumenty požadujeme vkladať do jednotlivých položiek podľa názvu. 
 
Cenový návrh doručený na inú adresu Vyhlasovateľa sa považuje ako nedoručený. 

 
 

9. Priebeh súťaže: 

Obchodná verejná súťaž sa bude realizovať vo viacerých kolách formou vloženia dokumentov 
a cenových ponúk na nákupný portál, prípadne formou elektronickej aukcie. 
 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe idúcich 
kolách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky po každej 
etape rokovania. 
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Podrobné informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú oznámené 
navrhovateľom aj cez nákupný portál  https://nafta.1803sw.com.  

 
 
10.   Podmienky účasti v súťaži: 

Za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy je Navrhovateľ povinný predložiť doklady 
a listiny, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v akomkoľvek zmluvnom 
vzťahu s vyhlasovateľom alebo v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom s vyhlasovateľom 
dopustil porušenia povinností: 
(i) vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s vyhlasovateľom a/alebo, 
(ii) vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu. 
Navrhovatelia predkladajú svoje ponuky tak, že vložia dokumenty a cenu ponuky na jednotlivé 
položky na portál: https://nafta.1803sw.com;  
 
V prípade nepredloženia všetkých dokladov zo strany navrhovateľa, resp. v prípade ak predložené 
doklady nebudú obsahovať všetky náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených 
v tomto vyhlásení, prípadne ak predložené doklady budú nečitateľné alebo neúplné, vyhlasovateľ má 
právo požadovať od navrhovateľa doplnenie týchto dokladov, prípadne ich zmenu alebo opravu. Za 
účelom vylúčenia pochybností, postup podľa predchádzajúcej vety je právom, nie povinnosťou 
vyhlasovateľa. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o predloženie doplňujúcich dokumentov 
a informácií. 

 
 

11.  Lehota na predkladanie návrhov: 

Lehota uplynie:   26.7.2019 o 10:00 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na podávanie návrhov. V takomto prípade bude 
zmena lehoty bude oznámená všetkým známym navrhovateľom elektronickou poštou a bude zároveň 
uverejnená aj na internetovej stránke vyhlasovateľa www.pozagas.sk. 

 
 

12.   Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Lehota uplynie najneskôr: 31.08.2019 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na oznámenie vybratého návrhu. V takomto prípade 
bude zmena lehoty uverejnená na internetovej stránke vyhlasovateľa www.pozagas.sk a súčasne 
bude oznámená všetkým známym navrhovateľom, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky 
vyhlasovateľa. 

 
 

13.  Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže: 
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1) Kontaktná osoba zodpovedná za veci zmluvné : 
Meno:  : Ing. Renáta Filípková, Manažér správy aktív pre rozvoj a inžiniering,  
e-mail:   filipkova@pozagas.sk 
 
2) Kontaktná osoba zodpovedná za  organizáciu OVS a komunikáciu cez nákupný portál:  

Meno:  Ing. Lujza Kimličková - Špecialista nákupu - senior 
https://nafta.1803sw.com 

 
   

14.  Hodnotenie návrhov 

Vyhlasovateľ vyhodnotí súťažné návrhy v rámci výberovej komisie. Hodnotiť sa budú iba platné 
ponuky navrhovateľov.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto 
určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.  
 
 

15.   Obsah návrhu: 
Súťažný návrh musí byť  vložený k príslušným položkám na nákupnom portáli a  

        musí obsahovať nasledovné doklady: 

- identifikačné údaje navrhovateľa – názov, resp. meno a priezvisko a adresu navrhovateľa, 
IČO, IČ DPH,  e-mail a telefónne číslo kontaktnej osoby zodpovednej za predloženie návrhu 
v rámci  súťaže,  

- ponukovú cenu vo forme  vloženia ceny do príslušnej položky v nákupnom portáli a 
vyplnenia rozpisu ceny (Príloha č. 2), ktorá musí byť spracovaná v € (bez DPH) ako fixná. 
Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním 
predmetu súťaže, vrátane zaškolenia obsluhy a účasti na funkčných skúškach,   

- záručnú dobu (avšak min. 24 mesiacov) 
- uvedenie referencií za posledné 3 roky súvisiace s predmetom súťaže, 
- prehlásenie o akceptácii dokumentu „POZAGAS – Všeobecné obchodné podmienky“ 

(VOP), prístupné sú na www.pozagas.sk, sekcia Obstarávanie. V prípade ich neakceptácie 
je potrebné túto skutočnosť uviesť v prehlásení spolu s alternatívnym návrhom,   

- Kópiu platného Poistného certifikátu vystaveného poisťovňou, ktorým navrhovateľ 
preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť pri 
výkone jeho činností, 

- osvedčenie na plnenie predmetu súťaže v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. (vyhradené 
technické zariadenie)- navrhovateľ musí mať pri zhotovovaní diela zamestnancov alebo 
spolupracujúce osoby s osvedčením, 

- oprávnenie  na opravu  vyhradených technických  zariadení  v zmysle  §8a ods.7 zák. č. 
51/1988 Zb. - vyžaduje sa predloženie fotokópie oprávnenia,  

- osvedčenie v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci). 

 

Súťažný návrh (protokol z e-aukcie) musí byť podpísaný oprávneným zástupcom navrhovateľa. 

Ďalšie podmienky: 
- navrhovateľ môže v súťaži predložiť iba jeden súťažný návrh, ktorý nemôže dodatočne 

upravovať inak, ako v rámci prípadného ďalšieho kola súťaže, ktoré vyhlási vyhlasovateľ, 
- uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah. 
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16.   Ďalšie informácie: 

a) Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s navrhovateľom až po schválení výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle interných predpisov vyhlasovateľa. Ostatným navrhovateľom 
vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich návrh na uzavretie zmluvy odmieta. Ďalšie informácie 
vyhlasovateľ neposkytuje. 

b) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
sú: slovenčina, čeština, angličtina. 

c) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť 
uverejnené podmienky, rozsah tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. 
Zmena uverejnených podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže bude uverejnené na 
internetovej stránke vyhlasovateľa www.pozagas.sk.   

d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa. 
e) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
f) Doklady a dokumenty, ktoré navrhovateľ predkladá musia byť jednoznačne čitateľné 

a zrozumiteľné. 
g) Všetky výdavky, spojené s prípravou (aj s prípadnou obhliadkou), predložením návrhu a 

súvisiacou komunikáciou medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, znáša v plnej miere 
navrhovateľ. Prípadný neúspech v súťaži neoprávňuje navrhovateľa uplatňovať voči 
vyhlasovateľovi náhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži. Navrhovateľ nemá nárok 
na náhradu nákladov spojených s jeho účasťou v tejto súťaži a to ani v prípade, ak bol jeho 
návrh prijatý ako víťazný. 

h) Akékoľvek vysvetlenie a poskytovanie informácií sa bude uskutočňovať elektronicky 
prostredníctvom nákupného portálu NAFTA :  https://nafta.1803sw.com  

i) Pracovný čas vyhlasovateľa je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 14:00 
hod.  

j) Navrhovateľ berie na vedomie, že odmietnutie návrhu navrhovateľa, nezahrnutie návrhu 
navrhovateľa do vyhodnocovania, neprijatie návrhu navrhovateľa alebo zrušenie obchodnej 
verejnej súťaže, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov alebo 
iných revíznych postupov. 

k) Navrhovateľ podaním návrhu do súťaže berie na vedomie, že vyhlasovateľ v zmysle ust. § 
29 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je povinný oznamovať 
určité údaje týkajúce sa tejto súťaže Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach, s čím 
navrhovateľ podaním návrhu do súťaže vyjadruje svoj súhlas. 
 

Malacky, 10.7.2019 
 
 
           Ing. Tomáš Ferencz 
              riaditeľ pre rozvoj a prevádzku 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia  
Príloha č. 2 – Krycí list 
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Príloha č. 2 – Krycí list 
KRYCÍ LIST PRE NAVRHOVATEĽOV 

„Bezpečnostný riadiaci systém na ZS6“ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Navrhovateľ:  

Názov:  .......................................................................................... 

Adresa:  .......................................................................................... 

IČO:  .............................................. 

DIČ:  .............................................. 

Poverený zástupca navrhovateľa     .............................................. 

Tel.:  ............................................. 

Email:  ............................................. 

 

 

 

 

 

 

Platnosť tohto návrhu je stanovená do 30.12.2019 

 

Záručná lehota: ....................................... 

 

Týmto súčasne potvrdzujeme, že údaje uvedené v ostatných prílohách návrhu budú slúžiť 

ako záväzné podklady pre vyhodnocovanie našej návrhu a tiež našich prác a dodávok. 

Súčasne sa zaväzujeme, že postupové termíny uvedené v programe výstavby v prípade 

akceptácie návrhu pokladáme za záväzné a sankcionované v zmysle predloženej Zmluvy 

o dielo. Taktiež sa zaväzujeme najneskôr do 30 dní pred zahájením realizácie prác 

poskytnúť súčinnosť pri vypracovaní  plánu BOZP. 

 

 

 

.............................................................. 

Pečiatka a podpis zástupcu navrhovateľa 

 
 

Názov súboru 
Cena bez 
DPH  DPH  Cena s DPH  Poznámka 

E01 Stavebné úpravy             

E03 PDS             

E04 EPS             

E05 Vzduchotechnika             

E06 prekládka sietí TZB             

G01 SRTP             

G03 NN             

E02 elektroinštalácia             

Revízie, úradné skúšky             

Celkom             


