VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
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
KO-ZVO9-170-14
1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk,
tel. číslo: 02/6262 4254, +421905472331
3. Názov predmetu zákazky: BA, Úprava okien na AB VII. – realizácia stavebných prác.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania sú stavebné práce a dodávky potrebné pre realizáciu investičnej akcie BA,
Úprava okien na AB VII.
Základný rozsah dodávok a prác je nasledovný:
Výmena pevných zasklených stien za steny s vetracím krídlom.
Ide o zabezpečenie prirodzeného vetrania v miestnostiach, kde v súčasnosti je výmena vzduchu
zabezpečovaná iba vzduchotechnikou: m.č. 115 J sociálne zariadenie, m.č. 118 S spálňa, m.c. 122
S jedáleň.
Jedná sa o okenný profilový systém Wicona WICSTYLE 70 E s bezpečnostným zasklením Cool Lite ST
150. Požadované úpravy existujúcich prvkov sú podrobne popísané v projektovej dokumentácii.
Sieťky proti hmyzu
Ide o dodávku a montáž sieťok proti hmyzu na jestvujúce vetracie krídla.
Podrobná špecifikácia prác a dodávok v realizačnom projekte stavby a vo výkaze výmer, vypracovanom
spol. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4D, blok E, 821 09 Bratislava v 07/2014, ktorý bude
poskytnutý záujemcom cez portál PROe.biz.
Projektová dokumentácia rieši výmenu vzduchotechnických zariadení, elektroinštaláciu a s nimi
súvisiace stavebné úpravy, ktoré nie sú predmetom tohto obstarávania. (na túto časť bude
zabezpečený samostatný výber zhotoviteľa)
Verejný obstarávateľ požaduje, aby počas realizácie diela vykonávané práce žiadnym spôsobom
nenarušili jestvujúcu prevádzku v budove, t.j. hlučné práce, odstávky vody a elektriny a pod. je
potrebné realizovať po pracovnej dobe, resp. v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja a počas
sviatkov.
5. Obhliadka miesta realizácie:
Prípadné ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa budú upresnené na obhliadke stavby, ktorá sa
uskutoční dňa 15.08.2014 o 9,00 hod. na adrese:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
AB VII. - vrátnica
Mlynské Nivy 44/c,
825 11 Bratislava.
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Jozef Časnocha, tel.: 0905 312 968, email.:
jozef.casnocha@spp.sk
6. Termín uskutočnenia stavebných prác:
- termín začatia prác:
dňom účinnosti objednávky
- termín ukončenia a odovzdania prác a dodávok: do 5 týždňov od účinnosti objednávky.
7. Miesto plnenia: Areál SPP, budova AB VII, Mlynské nivy 44/c, Bratislava
8. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ aby
uchádzači predložili v elektronickej forme požadované doklady:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodania predmetu obstarávania, alebo iný doklad
o oprávnení podnikať. Predkladá sa scan originálu dokladu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace.
b) Čestné vyhlásenie:
 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 a nemá daňové
nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov;
 že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
predpisov platných v krajine jeho sídla
 že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami SPP
Doklad musí byť scan originálu, ktorý je opatrený pečiatkou, menom a podpisom uchádzača.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača 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.
9. Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky:
a) Podklady pre vypracovanie ponuky tvorí táto Výzva predloženie ponuky a jej prílohy:




Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer
Všeobecné obchodné podmienky SPP

b) Podklady pre vypracovanie ponuky budú záujemcom poskytnuté cez portál PROe.biz. Prístup na
portál PROe.biz bude záujemcom umožnený na základe vyžiadania. Žiadosť o prístup záujemca zašle
e-mailom kontaktnej osobe verejného obstarávateľa na adresu: jana.kozakovicova@spp.sk.
E-mail záujemcu musí obsahovať:
- identifikačné údaje navrhovateľa - obchodné meno, sídlo, IČO;
- meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové číslo, e-mail;
Verejný obstarávateľ bude zasielať podklady pre vypracovanie ponuky elektronicky cez portál
PROe.biz v termíne do 18.08.2014 do 15,00 hod.
10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk, elektronická aukcia.
10.1 Lehota na predloženie ponúk: 19.08.2014 do 9,00 hod,
10.2 Elektronická aukcia: 19.08. 2014 o 13,00 hod,
10.3 Spôsob predloženia ponúk: elektronicky na portál PROe.biz.
11. Obsah ponuky, štruktúra ponuky a pokyny na jej zostavenie:
Ponuka uchádzača musí byť spracovaná a predložená len v elektronickej podobe. Ponuka musí byť
uchádzačom vložená v stanovenom termíne do systému PROe.biz. Podrobný popis priebehu
elektronickej aukcie je vo „Výzve na účasť v elektronickej aukcii“, ktorá je formulárom z portálu
PROe.biz. Táto výzva obsahuje pozvánku, informácie o priebehu elektronickej aukcie, kde sú popísané
jednotlivé kolá, kroky zníženia cenovej ponuky a predlžovanie aukčného kola, vrátane návodu na
výberové konanie prostredníctvom elektronického portálu PROe.biz.
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. tejto výzvy – predložené elektronicky
vložením na portál PROe.biz.
b) cenovú ponuku – ocenený výkaz výmer vo forme rozpočtu stavby - uchádzač vloží do systému
PROe.biz kompletný rozpočet vo formáte excel a zadá výslednú cenu.
Verejný obstarávateľ predloženie variantného riešenia nepripúšťa.
12. Lehota viazanosti ponúk
Verejným obstarávateľom stanovená lehota viazanosti ponúk je do 30.09.2014.
13. Cena predmetu obstarávania
Navrhovaná zmluvná cena predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane z pridanej
hodnoty.
Cena uchádzača musí byť stanovená v súlade s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších právnych predpisov).
Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača na predmet obstarávania
a primeraný zisk.
Do ceny je potrebné započítať aj všetky súvisiace práce a dodávky, ktoré sú potrebné pre komplexnú
dodávku diela podľa na základe vykonanej obhliadky a podľa projektovej dokumentácie a výkazu

výmer, ktorý je v prílohe tejto výzvy. Do jednotlivých položiek je potrebné započítať všetky náklady na
zhotovenie prác, vrátane presunu hmôt, vedľajších rozpočtových nákladov, a koordinačnej činnosti.
14. Obchodné podmienky
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienkach SPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako jej Príloha.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Cenu za dodanie plnenia predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ
vystaví a doručí objednávateľovi do 15 dní od odovzdania predmetu objednávky.
Prílohou faktúry bude:
 Protokol o odovzdaní a prevzatí prác, vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý bude
odsúhlasený zástupcom objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný fakturovať len skutočne vykonaný rozsah prác a dodávok.
Záručná lehota:
Obstarávateľom požadovaná záručná doba na dielo ako celok je 24 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Ďalšie obchodné podmienky plnenia
Verejným obstarávateľom stanovené Obchodné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienky SPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako jej Príloha. V prípade uzatvorenia
zmluvy (ktorá môže mať formu objednávky) na predmet obstarávania tieto budú jej prílohu.
15. Komunikácia: bude prebiehať elektronicky
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH.
17. Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (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 zmluvy verejným obstarávateľom bude zmluva v časti týkajúcej
sa jej účinnosti primerane upravená v zmysle platnej legislatívy.

Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu (ktorá môže mať formu objednávky) s uchádzačom, ktorý
ponúkne v elektronickej aukcii najnižšiu cenu.

Neoddeliteľnou súčasťou objednávky budú prílohy:
1. Kalkulácia ceny - rozpočet (upravená cenová ponuka na základe výsledku elektronickej aukcie)
2. Všeobecné obchodné podmienky SPP.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na zhotovenie
diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
Dátum zverejnenia: 13.08. 2014
Prílohy (poskytované elektronicky cez portál PROe.biz):
 Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer
 Všeobecné obchodné podmienky SPP

