VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zmena lehoty na predkladanie ponúk a zmena lehoty na predloženie otázok
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
BE-ZVO-9-152-14
1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
Ing. Jana Krištofová
e-mail: jana.kristofova@spp.sk
tel. číslo: 02/6262 4209, +421 917 990 354
a
JUDr. Monika Benická
e-mail: monika.benicka@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4215, +421 917 498 392
V prípade otázok k obstarávaniu, je potrebné zaslať otázky na obe kontaktné osoby verejného
obstarávateľa najneskôr do 31.7.2014 do 12:00 hod.
3. Názov predmetu zákazky: „Letenky a komplexné služby spojené s leteckou prepravou osôb pri
zahraničných a tuzemských pracovných cestách“.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je poskytnutie a dodanie služieb spojených s leteckou prepravou pri
zahraničných a tuzemských pracovných cestách zamestnancov verejného obstarávateľa.
Podrobnejšia špecifikácia predmetu obstarávania, ako aj návrh zmluvných podmienok, bude zaslaná
záujemcov po prihlásení do e-aukčného portálu proe.biz.
5. Termín poskytnutia služieb: od augusta 2014 na obdobie 1 roka od podpisu zmluvy s možnosťou
uplatnenia opcie na predĺženie platnosti dohody o 1 rok.
6. Typ zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
7. Lehota na predloženie ponúk: do 4.8.2014 do 10.00 hod.
Spôsob predloženia ponúk: elektronicky prostredníctvom portálu proe.biz
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2441

8. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od uchádzača predloženie
nasledujúcich dokladov:
a) Scan dokladu o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača 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)

Scan čestného vyhlásenia:
 výslovne súhlasí s podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti ponuky,
 že sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3
rokoch,
 že nie je voči uchádzačovi 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,
 nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
 že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
predpisov platných v krajine jeho sídla,
 že súhlasí s návrhom Rámcovej dohody a Všeobecnými obchodnými podmienkami SPP, (návrh
RD vrátane VOP SPP tvoria prílohu výzvy na predloženie ponuky).
Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača požaduje
predloženie nasledujúcich dokladov:

c)

Scan osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo scan čestného vyhlásenia
podpísaného štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH.

d) Minimálne 3 referencie za obdobie rokov 2011 – 2014, predmetom ktorých bolo zabezpečovanie
leteniek a komplexných služieb spojených s leteckou prepravou osôb pri zahraničných a tuzemských
pracovných cestách. Za jednu referenciu sa považuje poskytovanie služieb jednému odberateľovi v
období rokov 2011 – 2014 v minimálnej hodnote 10.000,- Eur. Každá z predložených referencií musí
obsahovať: obchodné meno a sídlo odberateľa, opis predmetu zákazky (rozsah poskytovaných služieb),
finančnú hodnotu poskytnutej služby, obdobie, v ktorom boli služby poskytnuté, kontaktnú osobu
(meno, tel. číslo, e-mail) odberateľa vo formáte tabuľky zaslanej s ostatnými dokladmi po prihlásení do
e-aukčného portálu proe.biz.
Vyššie uvedené požadované doklady ( podľa písm. a) – d)) uchádzač predloží vo forme scanov
dokumentov prostredníctvom ikony „ prílohy účastníka“ na e-aukčný portál proe.biz!
9. Ďalšie požiadavky:
Uchádzač predloží prostredníctvom ikony „prílohy účastníka“:
scan podpísaného návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle prílohy pozvánky, ktorá bude
uchádzačom poslaná v prípade prihlásenia sa do e-aukčného portálu proe.biz. Návrh zmluvy musí byť
podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. Akékoľvek návrhy zmien alebo doplnení Obchodných
podmienok môže účastník predložiť vo forme samostatného dokumentu ako scan prostredníctvom
ikony „prílohy účastníka“. Tieto návrhy môžu byť predmetom vzájomného rokovania verejného

obstarávateľa s uchádzačom o návrhu. V prípade, ak verejný obstarávateľ s uchádzačom nedospejú na
rokovaní k dohode o zmene Obchodných podmienok, má sa za to, že platia pôvodné podmienky
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených ponukách so
všetkými uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o predloženie
doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude im
umožnená účasť v elektronickej aukcii.
10. Elektronická aukcia: áno
Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
Spôsob vyhodnotenia kritéria: Uchádzač, ktorý získa po elektronickej aukcii najvyšší počet bodov za
kritérium hodnotenie ponúk – najnižšia cena sa umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú
zoradení zostupne podľa celkového počtu pridelených bodov.
Verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu na poskytovanie služieb s dodávateľmi, ktorí sa
v hodnotení umiestnia na prvých dvoch miestach. Zazmluvnení dodávatelia budú počas platnosti dohôd
predkladať cenové ponuky na základe konkrétnych požiadaviek objednávateľa, pričom plnenie bude
v jednotlivom prípade zabezpečovať dodávateľ, ktorí predloží najvýhodnejšiu ponuku. V prípade, ak
niektorý z uchádzačov, ktorý sa umiestnil na prvom alebo druhom mieste, odmietne v lehote viazanosti
ponúk uzatvoriť dohodu s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť
dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
11. Komunikácia: elektronicky na adresu jana.kristofova@spp.sk a monika.benicka@spp.sk
12. Zábezpeka alebo banková záruka: Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
13. Cena, mena a platobné podmienky:
Navrhovaná zmluvná cena plnenia predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane z
pridanej hodnoty. Cena v ponuke uchádzača so sídlom na území Slovenskej republiky musí byť v súlade
s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov). Lehota
splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
14. Lehota viazanosti ponúk: do 30.9.2014
15. Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že dohoda (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude
táto zákazka, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov („Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje
informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia
povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje;
teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo
zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému
obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným
vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým,
že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému

obstarávateľovi. V prípade zverejnenia dohody verejným obstarávateľom, bude dohoda v časti týkajúcej
sa jej účinnosti primerane upravená v zmysle platnej legislatívy.
16. Ďalšie informácie:
doplňujúce informácie k obstarávaniu, ako aj návrh zmluvných podmienok, budú zaslané záujemcom
spolu s pozvánkou na účasť vo výbere verejného obstarávateľa, ak sa prihlásia do e-aukčného portálu
proe.biz, tak ako to je uvedené vyššie v texte.
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie ponuky alebo zrušenie
obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov,
spojených s jeho účasťou v obstarávaní.
Dátum zverejnenia: 23.7.2014

