VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
______________________________________________________________________
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Sídlo:
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
IČO:
35 815 256
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
Mgr. Daniela Bieliková
Telefón:
+421 2 6262 4248
E – mail:
daniela.bielikova@spp.sk
a
JUDr. Monika Benická
+421 2 6262 4215
monika.benicka@spp.sk
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obstarávania v tejto obchodnej verejnej súťaži je výber dodávateľa na zabezpečenie
reklamno–propagačných predmetov pre SPP.
Špecifikácia predmetu obstarávania:
1. Reklamno-propagačné predmety (ďalej len „predmety“) pre potreby reklamy a propagácie:
 najmä z katalógov:
o
Promotion TOPS
o
COOL
o
Impression
o
Promotional Products and More („Cris ma“)
o
XP (Xperience)
o
Refflects
o
Gifts
o
The Cataloque



V prípade, ak sa v priebehu platnosti zmluvy niektorý z katalógov zmení, bude nahradený
iným a požadované predmety sa budú objednávať z nového katalógu, ktorý bude svojím
obsahom a cenovým podmienkam zodpovedať pôvodnému katalógu.
vrátane:
o kalendáre a diáre, novoročné a veľkonočné pozdravy s logom kupujúceho,
o reklamné darčekové papierové a igelitové tašky s logom kupujúceho.

2. Ostané predmety (ďalej len „predmety“) pre účely interného použitia:
 šáčkový (vrecúškový) cukor s logom spoločnosti,
 rozetky (podložky pod šálky) s logom spoločnosti,

komplimentky s logom spoločnosti.
3. Ostatné služby poskytované v rámci zmluvných povinností predávajúceho zahrnuté v cene
predmetov, najmä:
 zabezpečenie grafického návrhu potlače vrátane samotnej potlače predmetov a úkonov či
technológií v zmysle požadovanej špecifikácie (sieťotlač, ofsetová tlač, výšivka, razba, a pod.)
a v zmysle dizajn manuálu vyhlasovateľa,
 dodávka predmetov do miest dodania v rámci celej Slovenskej republiky,
 štandardné alebo darčekové balenie predmetov v zmysle požadovanej špecifikácie,
 batérie do predmetov napájaných batériami.
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4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie rámcovej zmluvy s navrhovateľom, ktorého predložený
návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší. Vyhlasovateľ uzatvorí 2 rámcové zmluvy
s navrhovateľom, ktorý sa na základe hodnotenia umiestnil na prvom mieste samostatne pre SPP
a SPP CNG.
Plnenie bude poskytované na základe čiastkových zmlúv / objednávok.
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže sú uvedené v súťažných
podkladoch.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od navrhovateľa predloženie
nasledujúcich dokladov:
a)

Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie služby súvisiacej s predmetom
obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa originál dokladu, ktorý
nesmie byť starší ako 3 mesiace alebo úradne overená kópia takéhoto originálu.

b)

Čestné vyhlásenie navrhovateľa, (doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a
podpisom navrhovateľa) že:
i. výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vrátane neodvolateľnosti
návrhu.
ii. sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich
3 rokoch.
iii. nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.
iv. nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je
v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho
sídla.
v. nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
predpisov platných v krajine jeho sídla.

c)

Navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi potvrdenie, ktorým preukazuje, že:
1. má zriadenú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, ktorá sa bude priamo podieľať na
plnení predmetu obstarávania (výroba, príprava, resp. iné zabezpečenie predmetov),
2. v prípade, ak navrhovateľ nemá zriadenú chránenú dielňu, predloží vyhlasovateľovi čestné
vyhlásenie o tejto skutočnosti.

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a odbornej spôsobilosti sa od navrhovateľa
požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:
a) Kópia osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie
podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je platcom DPH.
b) Zoznam najväčších referencií z oblasti služieb dodávok reklamno - propagačných predmetov
z hľadiska finančného plnenia zmlúv, ktorých predmet je zhodný s predmetom tejto obchodnej
verejnej súťaže, pre iného odberateľa ako je vyhlasovateľ za obdobie rokov 2012 –2014, pričom
minimálne 1 referencia musí byť v hodnote 20 000 Eur. Za jednu referenciu sa považuje
dodávanie reklamno-propagačných predmetov jednému odberateľovi.
Každá z predložených referencií musí obsahovať:
-

Obchodné meno a sídlo odberateľa.
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-

Opis predmetu dodávky.
Obdobie, v ktorom bola služba poskytnutá.
Finančná hodnota referencie.
Kontaktnú osobu (meno, tel. číslo, e-mail) odberateľa.

V prípade, ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti,
alebo uvedie nepravdivé alebo inak skresľujúce údaje, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezahrnúť
návrh do vyhodnocovania návrhov a takýto návrh môže odmietnuť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
požiadať navrhovateľa o predloženie doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
Pre účely preukázania odbornej spôsobilosti navrhovateľa a pre plnenie predmetu obstarávania sa
vytvorenie formy združenia vo verejnej obchodnej súťaži nepripúšťa.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný
predložiť návrh v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné
obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu vyhlasovateľa,
kontaktnú osobu vyhlasovateľa a heslo súťaže: „Reklamno-propagačné predmety“
a nápis „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“. Ďalšie podrobnosti o spôsobe predkladania návrhov sú
uvedené v súťažných podkladoch.
Návrhy je potrebné predložiť na adrese sídla vyhlasovateľa podľa podmienok uvedených v súťažných
podkladoch.
7. Lehota podávania návrhov:
Do 25.4.2014 do 10:00 hod.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na oznámenie vybraných návrhov je do 31.5.2014. 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.
25.4.2013 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava).
10. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ uzavrie Rámcovú kúpnu zmluvu / Rámcové kúpne zmluvy s navrhovateľom alebo
navrhovateľmi, ktorých návrh vyhlasovateľ vyhodnotí ako najvýhodnejší.
Vyhlasovateľ po vyhodnotení dokladovej časti otvorí obálky s cenovými návrhmi a po ich vyhodnotení
si vyhradzuje právo vyzvať vybraných navrhovateľov na individuálne obchodné rokovania o cene
a ďalších podmienkach zmluvy a / alebo na účasť v elektronickej aukcii. Rokovania sa uskutočnia
s každým navrhovateľom samostatne.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet vybraných navrhovateľov, ktorých vyzve na
individuálne rokovania a / alebo na účasť v elektronickej aukcii.
Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo uskutočniť s vybranými navrhovateľmi viacero etáp
individuálnych rokovaní s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového
návrhu po každej etape rokovaní.
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie cenového návrhu aj formou
elektronickej aukcie. Informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú uvedené vo
výzve na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na registráciu navrhovateľov za účelom účasti
v elektronickej aukcii bude zaslaná navrhovateľom v mene vyhlasovateľa e-mailom
prostredníctvom portálu PROe.biz.
Ak navrhovateľ v elektronickej aukcii neaktualizuje svoj cenový návrh, v takom prípade platí jeho
cenový návrh predložený pred elektronickou aukciou.
Ak bude elektronická aukcia z akéhokoľvek dôvodu neúspešná, napr. do elektronickej aukcie nebude
predložený žiadny návrh a pod. a nebudú vedené ďalšie rokovania, rozhodujúcimi budú cenové
návrhy predložené navrhovateľmi v papierovej forme, resp. predchádzajúci aktualizovaný cenový
návrh, na základe ktorých bude stanovené poradie úspešnosti.
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 niektorý z predložených návrhov alebo aj všetky
predložené návrhy alebo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť zmluvu s viacerými
navrhovateľmi. V prípade uzavretia zmlúv s viacerými navrhovateľmi si vyhlasovateľ vyhradzuje právo
realizovať minitendre medzi vybranými navrhovateľmi.
12. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.
13. Ďalšie informácie:
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej
elektronicky na adresy: daniela.bielikova@spp.sk a monika.benicka@spp.sk. Súťažné podklady si
môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 24.4.2013 do 12:00 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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