VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
______________________________________________________________________
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B

IČO:
(ďalej aj ako „SPP“)

35 815 256

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
E – mail:

JUDr. Anna Streber
Rastislav Drgon
anna.streber@spp.sk rastislav.drgon@spp.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Právne služby pre SPP na zastupovanie v súdnom spore

Predmetom súdneho sporu je návrh žalobcu voči SPP na vydanie zmenkového platobného
rozkazu. Hodnota sporu predstavuje sumu cca 25.000.000 €.

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť nasledovné
doklady:
a) doklad navrhovateľa preukazujúci oprávnenie poskytovať právne služby, navrhovateľ splnenie
tejto podmienky preukazuje výpisom z Obchodného registra a/alebo oznámením o čísle
zápise v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou
komorou spolu s
čestným vyhlásením, že mu nie je pozastavený výkon advokácie;
b) písomné vyhlásenie navrhovateľa, že neexistujú dôvody podľa § 21 zákona č. 586/2003 Z. z.
o advokácii a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov, pre ktoré by musel odmietnuť poskytnutie právnych služieb pre SPP;
c) doklad navrhovateľa preukazujúci poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla
vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb s výškou poistného plnenia minimálne
15.000.000 €;
d) písomné vyhlásenie navrhovateľa, že výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej
súťaže, vyhlásenými na webovej stránke SPP vrátane neodvolateľnosti návrhu;
e) Zoznam referencií, overiteľných zmluvných plnení preukazujúcich úspešné poskytovanie
právnych služieb v oblasti zmenkového páva pri najmenej 1 súdnom spore s hodnotou
súdneho sporu nad 3.000.000 €
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.
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6. Návrh a spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný
predložiť návrh v písomnej forme cez podateľňu SPP. Ďalšie podrobnosti o spôsobe predkladania
návrhov sú uvedené v Súťažných podkladoch.
7. Lehota a miesto podávania návrhov:
Lehota na predkladanie návrhov uplynie 18.03.2014 o 12:00 hod.
Návrh je potrebné doručiť v papierovej podobe v lehote na predkladanie návrhov na adresu sídla
vyhlasovateľa do podateľne. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 30.03.2014.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.
18.03.2014 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava). Otváranie obálok s návrhmi a ich vyhodnotenie
je neverejné.

10. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu/kritériá:
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti a na základe
vyhodnotenia návrhov po zohľadnení aktualizácie cenových ponúk na základe rokovania a podľa
kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení vrátane podmienok uvedených 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 aktualizovaného cenového
návrhu po každej etape rokovaní.
Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich návrhy sa odmietli. Ďalšie informácie
vyhlasovateľ neposkytuje.
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.
12. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži.
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením návrhu a súvisiacou komunikáciou medzi
vyhlasovateľom a navrhovateľom znáša v plnej miere navrhovateľ. Prípadné odmietnutie návrhu alebo
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zrušenie Obchodnej verejnej súťaže neoprávňuje navrhovateľa uplatňovať si voči vyhlasovateľovi
náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou v tejto súťaži.
13. Ďalšie informácie:
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej
elektronicky na adresu: anna.streber@spp.sk a v kópii rastislav.drgon@spp.sk Súťažné podklady
si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 17.03.2014 do 10.00 hod. Záujemca je do žiadosti povinný
uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa
komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si Súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a
ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.
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