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
BO-ZVO-9-166-14
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 22.9.2014 do 10:00 hod.
3. Názov predmetu zákazky:
„Odbery a analýza pitnej vody v materskej škole a vody v bazéne“.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je poskytnutie a dodanie služieb spojených s odbermi a analýzou pitnej vody
v materskej škole a vody v bazéne 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 1.1.2015 do 31.12.2017
6. Typ zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“)
7. Lehota na predloženie ponúk: do 23.9.2014 do 10.00 hod.
Spôsob predloženia ponúk:
a) podmienky účasti – v papierovej forme v uzavretom obale.
Uzavretý obal bude obsahovať:
1) Doklady v zmysle bodu 8. písm. a) – e) tejto výzvy,
2) Návrh zmluvy v zmysle bodu 9. bez príloh, v návrhu zmluvy nesmie byť obsiahnutá cena
predmetu plnenia.

Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné obchodné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo
uchádzača), adresu verejného obstarávateľa a heslo súťaže: „Odbery a analýza vody“ a nápis „SÚŤAŽ
– NEOTVÁRAŤ“.
Upozornenie: v dokladoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti nesmie byť obsiahnutá cenová
ponuka ani žiadne dokumenty, v ktorých sa uvádza cena predmetu plnenia alebo jej časť.
Ponuku časť a) podmienky účasti je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponuky na adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Podateľňa
Jana Krištofová
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika
V prípade osobného doručenia do podateľne bude ponuka prevzatá na vyššie uvedenej adrese
v pracovných dňoch:
Pondelok 8.00 – 13.00 hod
Utorok
8.00 – 13.00 hod
Streda
11.00 – 16.00 hod
Štvrtok
8.00 – 13.00 hod
Piatok
8.00 – 13.00 hod
b) Prílohu č. 1 zmluvy „Cenník“ - elektronicky na portálu proe.biz prostredníctvom ikony „prílohy
účastníka“ vo formáte „pdf“ (podpis a pečiatka uchádzača) a vo formáte „excel“.
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2450
8. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od uchádzača predloženie
nasledujúcich dokladov:
a) Doklad 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)

Čestné vyhlásenie:
 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)

Kópia 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)

Kópia akreditácie na analýzy vôd podľa NV SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.
345/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality
vody určenú na ľudskú spotrebu – ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity.

e)

Kópia akreditácie na analýzy vôd podľa vyhl. č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu
kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na
prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku – ukazovatele bazénovej vody a ich limity.

9. Ďalšie požiadavky:
originál podpísaného návrhu Zmluvy 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. 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.
Všetky požadované doklady musia byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch.
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 celková cena
Spôsob vyhodnotenia kritéria: Uchádzač, ktorého celková cena (cenová ponuka) po vyhodnotení
elektronickej aukcie bude najnižšia sa umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení
zostupne podľa matematického poradia.
Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu na poskytovanie služieb s uchádzačom, ktorý sa v hodnotení
umiestnil na prvom mieste na obdobie 3 rokov. V prípade, ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste odmietne v lehote viazanosti ponúk uzatvoriť zmluvu s verejným obstarávateľom, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom , ktorý sa umiestnil ako druhý 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) a musí
zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača (doprava a pod.). Lehota splatnosti faktúr
je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
14. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2014
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 zmluvy verejným
obstarávateľom bude zmluva 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: 10.9.2014

