
akciová spoločnosť 
podzemné uskladňovanie plynu  

   
 

Obchodná verejná súťaž – Aktualizácia č. 2 (zmena v technickom riešení a zmena 
termínu predloženia ponúk) 

 
Osadenie separátora 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 („súťaž“) 

Realizácia diela „Výmena separátora ZS6 – TS1“ vrátane spracovania projektovej dokumentácie, 
predpísaných skúšok a uvedenia do prevádzky v súlade s aktualizovanou prílohou č.1 v 
nasledujúcom rozsahu: 
 
2.1. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:  

2.1.1. realizačný projekt v rozsahu sadzobníka UNIKA 2019 bez časti F vrátane výkazu výmer 
a rozpočtu stavby  

2.1.2. projekt funkčných a tlakových skúšok 
2.1.3. projekt systémovej analýzy vrátane CED 
2.1.4. posúdenie projektovej dokumentácie oprávnenou osobou 
2.1.5. Projekt skutočného vyhotovenia  

2.2. Realizácia diela podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a ZLI (príloha č.1)  vrátane 
vykonania predpísaných a funkčných skúšok, uvedenia do prevádzky a  zaškolenia obsluhy 

2.3. Dodanie sprievodnej dokumentácie  
 
Pozn.: 
počet paré v SJ: 4 x papierová forma, 2 x USB nosič (elektronická forma: 1 x v PDF, 1 x otvorená 
verzia v programoch *.doc, *.xls, *.dwg)  
 
Predmetom výberového konania nie je:  
1. dodávka technologického zariadenia predseparátora PS1 
2. pripojenie do riadiaceho systému  
Kompletné podklady od technologického zariadenia budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi. 
 
Vyhlasovateľ požaduje dodržať špecifikácie zariadení v zmysle ZLI vrátane príloh a Vendor 
list na dodávku GU/BU a pohonov (Armatury Group, MSA, AIR TORQUE). 
 
 

3. Miesto a termín realizácie: 
Miesto dodania:     POZAGAS a.s.,  
                                                           Zberné stredisko ZS6 
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      Brnenská 11 
901 01  Malacky 

 
 
Termín realizácie: 
 
3.1. realizačný projekt  

3.1.1. Realizačný projekt 1. návrh                          26.6.2021 
3.1.2. Finálna verzia realizačného projektu  vrátane výkazu výmer a rozpočtu do    10.7.2021 
3.1.3. Projekt funkčných a tlakových skúšok                        10.7.2021 
3.1.4. Projekt systémovej analýzy vrátane CED                       10.7.2021 
3.1.5. Posúdenie projektovej dokumentácie oprávnenou osobou                           do 10.8.2021 
3.1.6. Projekt skutočného vyhotovenia   15 dní po odovzdaní a prevzatí stavby 
 

3.2. realizácia diela vrátane vykonania predpísaných a funkčných skúšok  
3.2.1. Prípravné práce pred odstávkou:                      od 08/2021   
3.2.2. Realizácia prác počas odstávky vrátane požadovaných skúšok,  

revízií a funkčného vyskúšania:                 v termíne 16.11. – 18.11.2021 
3.2.3. Dokončovacie práce:                   do 30.11.2021 

 
3.3. Odovzdanie Diela a dodanie sprievodnej dokumentácie                                        do 06.12.2021 
 
Termíny sú uvedené ako predpokladané. V prípade požiadavky Objednávateľa na úpravu termínov 
Zhotoviteľ zaháji práce na základe výzvy Objednávateľa, ktorá bude Zhotoviteľovi doručená 
minimálne 5 dní vopred. 
 

4. Typ zmluvy:  
Zmluva o dielo 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 
(ďalej len „Zmluva“). 
Prílohou Zmluvy budú Všeobecné obchodné podmienky (VOP) POZAGAS a.s. 
 

Záručná doba: 60 mesiacov odo dňa prevzatia Diela Vyhlasovateľom 
 

Pred realizáciou vybraný navrhovateľ spracuje zoznam vykonávaných činností a požiadaviek na 
bezpečnostné opatrenia a zabezpečenie prác. Pri prácach musia byť pracovníci vybraného 
navrhovateľa vystrojení 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 31.7.2021 
 

6. Variantné riešenie  

Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia. 
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7. Obhliadka miesta 

Obhliadka miesta realizácie diela je odporúčaná. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možností vstupu 
do prevádzkových priestorov vyhlasovateľa, bude obhliadka riešená individuálne, po vzájomnej 
dohode.  
Kontaktná osoba:   Erik Martinec, mob. +421 905 455 994 

 
 
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 cenový návrh a požadované dokumenty vložením na 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 formou elektronickej aukcie vo viacerých kolách. 
 
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. 
Podrobné informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú oznámené 
navrhovateľom aj cez nákupný portál  https://nafta.1803sw.com.  

 
 
10.   Podmienky účasti v súťaži: 

Navrhovateľ je povinný predložiť doklady a listiny za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet 
zmluvy, 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 
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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: 23.03.2021 o 14:00    29.03.2021 o 12:00   21.5.2021 o 12:00 
 
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: 30.6.2021 
 
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: 
 
Meno:  : Ing. Renáta Filípková, Manažér správy aktív pre rozvoj a inžiniering,  
e-mail:   filipkova@pozagas.sk 

Kontakt na osobu zodpovednú za  komunikáciu cez nákupný portál:  
Meno:  Mgr. Antonia Cavalli PhD., Špecialista nákupu - senior 
e-mail: https://nafta.1803sw.com 

 
 

14.   Kritériá pre hodnotenie súťažných návrhov: 

Vyhlasovateľ vyhodnotí súťažné návrhy v rámci výberovej komisie na základe vopred stanovených 
kritérií.  
 
 

15.   Obsah návrhu: 
Súťažný návrh musí obsahovať nasledovné doklady: 

 
- identifikačné údaje navrhovateľa – názov, resp. meno a priezvisko a adresu navrhovateľa, 

IČO, IČ DPH, meno, e-mail a telefónne číslo kontaktnej osoby zodpovednej za predloženie 
návrhu v rámci  súťaže,  

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

- záruku na zrealizované dielo 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela vyhlasovateľom, 
 
- čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je v likvidácii, nebolo proti nemu začaté konkurzné 

konanie alebo reštrukturalizácia, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku, 

- uvedenie referencií za posledné 3 roky súvisiace s predmetom súťaže - zoznam 
realizovaných dodávok rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených za posledné 
3 roky, ktoré realizoval navrhovateľ ako dodávateľ, 

- 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 v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - projektant 

- osvedčenie projektanta podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších zmien a doplnkov ( paragraf 
22); 

- osvedčenie banského projektanta podľa §5 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o 
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov za 
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti 
v rozsahu vymedzenom § 2 písm. b), c), d), e), f) a g) uvedeného zákona   

- navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať minimálne 1 zamestnanca s odbornou 
spôsobilosťou stavbyvedúci, vyžaduje sa predloženie fotokópie dokladu podľa osobitného 
predpisu v zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. a č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov s 
odborným zameraním – inžinierske stavby, alebo Technické, technologické a energetické 
vybavenie stavieb - plynové zariadenia Počas vykonávania prác na Diele musí byť 
stavbyvedúci denne prítomný na stavenisku pre koordináciu prác, vykonávaných vlastnými 
pracovníkmi ako aj pracovníkmi subdodávateľov 

- navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela platné oprávnenie, vydané 
podľa §8a ods.7 Zák. č. 51/1988 Zb.  na opravu, montáž, údržbu a rekonštrukciu 
vyhradených technických  zariadení plynových, uvedených v Prílohe č.1, časť IV. Vyhl. č. 
508/2009 

- navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela platné oprávnenie, vydané 
podľa §8a ods.7 Zák. č. 51/1988 Zb.  na opravu, montáž, údržbu a rekonštrukciu 
vyhradených technických  zariadení elektrických, uvedených v Prílohe č.1, časť III. Vyhl. 
č. 508/2009 

- navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela platné oprávnenie, vydané 
podľa §8a ods.7 Zák. č. 51/1988 Zb.  na opravu, montáž, údržbu a rekonštrukciu 
vyhradených technických  zariadení tlakových, uvedených v Prílohe č.1, časť I. Vyhl. č. 
508/2009 

- navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela zamestnancov s platným 
osvedčením vydaným podľa §8a ods.10 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a 
rekonštrukciu vyhradených technických  zariadení  tlakových, uvedených v Prílohe č.1, časť 
I. Vyhl. č. 508/2009 
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- navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela zamestnancov s platným 
osvedčením vydaným podľa §8a ods.10 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a 
rekonštrukciu vyhradených technických  zariadení  elektrických, uvedených v Prílohe č.1, 
časť III. Vyhl. č. 508/2009 

- navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela zamestnancov s platným 
osvedčením vydaným podľa §8a ods.10 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a 
rekonštrukciu vyhradených technických  zariadení  plynových, uvedených v Prílohe č.1, 
časť IV. Vyhl. č. 508/2009 

- navrhovateľ, alebo subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela platný Certifikát systému 
manažérstva kvality vo zváraní podľa STN EN ISO 3834 

- navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať zamestnanca s platným certifikátom s 
oprávnením koordinovať zváranie v zmysle STN EN ISO 14 731 

- čestné prehlásenie, že navrhovateľ má k dispozícií prostriedky, strojové a technické 
vybavenie potrebné na plnenie predmetu súťaže. Vyžaduje sa zoznam strojného 
a technického vybavenia,  

- komplexnosť dodávky – uviesť subdodávateľov a ich podiel plnenia, ktorý bude 
navrhovateľ zabezpečovať treťou osobou – subdodávateľsky, 

Súťažný návrh 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, 
- zábezpeka sa nepožaduje, 
- uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah. 
 

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 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 vo forme naskenovanej kópie musia byť 

jednoznačne čitateľné a zrozumiteľné. 
g) Všetky výdaje, 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. 
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h) Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe 
písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa 
(uvedenej v bode 13) najneskôr do 19.3.2021 do 10:00 hod. 

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, 17.2.2021 12.5.2021 
 
 
           Ing. Tomáš Ferencz 
              riaditeľ pre rozvoj a prevádzku 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu súťaže – aktualizované ZLI vrátane príloh 1a- 1e (bude k dispozícií  
                      len prihláseným záujemcom) 
Príloha č. 2 – Krycí list (aktualizovaná príloha) 
Príloha č. 2a – Ocenenie zariadení (aktualizovaná príloha) 
Príloha č. 3 – Výkres PS1 
 


