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
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
35 815 256
(ďalej len „SPP“)

IČO:

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
Mgr. Pavel Jánoš
Telefón:
+ 421 2 6262 4205
E – mail:
pavel.janos@spp.sk

JUDr. Monika Benická
+421 2 6262 4215
monika.benicka@spp.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa pre zabezpečenie služieb priameho predaja (Door to
Door) produktu elektrickej energie a zemného plynu zákazníkom v segmente domácnosti
a maloodber, pričom vyhlasovateľ umožní predloženie návrhov tým navrhovateľom, ktorí splnili
podmienky pre zaradenie do kvalifikačného systému Prezentácia a predaj elektrickej energie a / alebo
zemného plynu formou priameho predaja (Door to Door) vyhláseného vyhlasovateľom a boli do tohto
kvalifikačného systému zaradení. Detailná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená
v súťažných podkladoch.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Plnenie bude dodané na základe Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb prezentácie a predaja
produktu formou priameho (Door to Door) predaja , podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán
na obdobie od 1.5.2014 do 31.12.2015 s možnosťou uplatnenia ročnej opcie zo strany vyhlasovateľa.
Zmluva nie je zmluvou podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane špecifikácie predmetu
obstarávania 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) Krycí list, ktorý musí obsahovať:
a. identifikačné údaje navrhovateľa - obchodné meno, sídlo, IČO;
b. meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové číslo, e-mail;
c. súpis dokladov, dokumentov a ďalších listín predložených v dokladovej časti ponuky;
b) Scan (vo formáte pdf) podpísaného čestného vyhlásenia (doklad musí byť originál, opatrený
pečiatkou, menom a podpisom navrhovateľa), že výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej
verejnej súťaže vrátane neodvolateľnosti návrhu.
c) Scan (vo formáte pdf) podpísaného čestného vyhlásenia (doklad musí byť originál, opatrený
pečiatkou, menom a podpisom navrhovateľa), že vykonáva aktívny predaj služieb formou
Door to Door pre spoločnosti v oblasti energetiky za posledné 3 kalendárne mesiace.
V čestnom vyhlásení navrhovateľ uvedie obchodné meno spoločnosti a kontaktnú osobu s tel.
kontaktom, pre ktorú aktívny predaj realizuje/realizoval.
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d) Scan podpísaného návrhu Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb prezentácie a predaja
produktu formou priameho predaja „Door to Door“ v zmysle prílohy č.1 súťažných podkladov.
Návrh zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou navrhovateľa.
e) Scan podpísaného a vyplneného Cenového návrhu v zmysle prílohy č.2 súťažných podkladov.
Cenový návrh musí byť podpísaný oprávnenou osobou navrhovateľa.
5.1. Doplňujúce informácie a požiadavky vyhlasovateľa:
a) Ak má navrhovateľ záujem o získanie doplňujúcich informácií, potrebných pre úspešné
splnenie požiadaviek vyhlasovateľa alebo požaduje objasniť podmienky obchodnej verejnej
súťaže pre vypracovanie podmienok účasti, môže vyhlasovateľa elektronicky požiadať
o vysvetlenie na e-mailových adresách:
Mgr. Pavel Jánoš, tel: 02/6262 4205, e-mail: pavel.janos@spp.sk
a
JUDr. Monika Benická, tel: 02/6262 4215, e-mail: monika.benicka@spp.sk
a to najneskôr do 23.4.2014 do 12:00 hod. Žiadosti o vysvetlenie musia byť doručené
elektronický v slovenskom jazyku, v opačnom prípade sa na ne nebude prihliadať
a vyhlasovateľ nie je povinný dať vysvetlenie.
b) Odpovede na otázky navrhovateľov zašle vyhlasovateľ bezodkladne všetkým známym
navrhovateľom.
c) Komunikácia medzi navrhovateľom a vyhlasovateľom bude prebiehať najmä poštou alebo
elektronicky e-mailom v slovenskom jazyku, ak nie je v tomto oznámení, príp. v súťažných
podkladoch uvedené inak.
6. Spôsob predkladania návrhu:
Navrhovatelia sú povinní predložiť návrhy prostredníctvom internetového aukčného portálu
www.proe.biz
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Detailné informácie
o spôsobe a forme podávania návrhov sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Lehota predkladania návrhov:
Lehota na predkladanie návrhov uplynie 24.4.2014 o 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.
24.4.2014 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/é zmluvu/y s navrhovateľom/mi, ktorých návrhy budú vyhodnotené ako
ekonomicky najvýhodnejšie. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť aj viac rámcových zmlúv
s rôznymi navrhovateľmi, ktorých návrhy budú pre vyhlasovateľa ekonomicky najvýhodnejšie.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto
vybraných navrhovateľov, ktorí splnili podmienky účasti, vyzvať na individuálne rokovania
o podmienkach zmluvy a / alebo vyzvať navrhovateľov 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.
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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.
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 prvotné
cenové návrhy predložené navrhovateľmi, 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.
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 adresu: pavel.janos@spp.sk a v kópii na monika.benicka@spp.sk. Súťažné
podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 23.4.2013 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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