FORMULÁR NA VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
_____________________________________________________________________________________

Údaje, ktoré sa požadujú uverejniť:
1. Vyhlasovateľ súťaže:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Označenie registra:
akciová
spoločnosť
zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa,
vložka 2749/B
IČO 35 815 256

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Komunikáciu zabezpečuje:
V kópii:

Mgr. Zuzana Zemková
zuzana.zemkova2@spp.sk
Ing. Renáta Črepovská
renata.crepovska@spp.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú Printové služby - komplexné zabezpečenie printových (tlačiarenských)
služieb v požadovanom rozsahu týkajúcich sa predovšetkým ofsetovej tlače všetkých propagačných, imidžových
a ostatných účelových - presne vyšpecifikovaných materiálov spoločnosti SPP, jej produktoch a službách (napr. letáky,
brožúry, zmluvy, tlačivá a iné propagačné materiály) a tlače Výročných správ pre SPP.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Rámcová zmluva o zabezpečení printových služieb. Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto
súťaže, vrátane špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť doklad o oprávnení podnikať a ďalšie doklady a listiny za účelom preukázania
spôsobilosti plniť predmet zmluvy.
Na účely preukázania finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti sa od navrhovateľa požaduje
predloženie najmä nasledujúcich dokladov:
- Minimálne 2 referencie z oblasti poskytovania printových služieb v súhrnnej hodnote min. 80 000 EUR za obdobie
rokov 2011 - 2013. Za jednu referenciu sa považuje dodávanie printových služieb jednému odberateľovi. Každá
z predložených referencií musí obsahovať: Obchodné meno a sídlo odberateľa; Opis predmetu dodávky; Obdobie,
v ktorom bola služba poskytnutá; Finančné plnenie; Kontaktnú osobu (meno, tel. číslo, email) odberateľa.
Ďalšie doklady, ktoré bude vyhlasovateľ vyžadovať v súvislosti s predložením návrhu sú uvedené v súťažných
podkladoch.
V prípade, ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti, alebo uvedie
nepravdivé alebo inak skresľujúce údaje, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezahrnúť jeho návrh do vyhodnocovania
a návrh môže odmietnuť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o predloženie doplňujúcich
informácií, resp. dokladov.
6. Spôsob predloženia návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku.
Navrhovateľ je povinný predložiť návrh v uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné
obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu vyhlasovateľa, kontaktnú osobu
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vyhlasovateľa a heslo súťaže: „PRINTY“ a nápis „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“. Podrobnosti sú uvedené v súťažných
podkladoch.
Návrhy je potrebné predložiť na adrese sídla vyhlasovateľa a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok
uvedených v súťažných podkladoch.
7. Lehota na predloženie návrhov:
Lehota uplynie: 13.03.2014 o 10.00 hod.
8. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
9. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tromi navrhovateľmi, ktorí splnia podmienky účasti, vrátane podmienok uvedených
v súťažných podkladoch a ich prílohách a vyhlasovateľ vyhodnotí ich návrhy ako 3 najvhodnejšie.
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 hodnotiť návrhy aj automatizovaným spôsobom, najmä formou elektronickej aukcie
a súčasne si vyhradzuje právo uskutočniť s navrhovateľmi samostatné rokovania vo viacerých kolách.
10. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:
Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi, t.j. 13.3.2014 a končí dňom
oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava).
11. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na oznámenie vybraného návrhu je najneskôr do 31.07.2014.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
12. Záväzok na úhradu nákladov
Všetky výdaje, spojené s prípravou, 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.
13. Ďalšie informácie:
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, najmä nie však výlučne, ak riadne a včas
neodstránil reklamované vady na základe zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.
Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvy s navrhovateľmi až po schválení výsledkov obchodnej verejnej súťaže v zmysle interných
predpisov vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž, pričom dôvod zrušenia sa navrhovateľom
neoznamuje. O zrušení obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ písomne upovedomí všetkých navrhovateľov.
Vyhlasovateľ poskytne Súťažné podklady záujemcovi, ktorý najneskôr v lehote do 05.03.2014 do 10.00 hod., doručí
Kontaktnej osobe vyhlasovateľa súťaže, uvedenej v bode 2. tohto vyhlásenia, Žiadosť o poskytnutie súťažných
podkladov. Žiadosť musí obsahovať: názov, sídlo a IČO navrhovateľa; meno a priezvisko kontaktnej osoby a kontakt na
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e-mailová adresa, tel (mob.) číslo. Vyhlasovateľ preferuje elektronickú formu komunikácie. Po uplynutí tejto lehoty
súťažné podklady vyhlasovateľ neposkytuje.
Súťažné podklady budú sprístupnené elektronicky prostredníctvom web portálu PROe.biz.
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich
vyhlasovateľ poskytol.
Pracovný čas vyhlasovateľa je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7.00 do 15.00 hod.
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.
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