Evidenčné číslo obstarávania: ZE-ZVO-9-207-14

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
1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
Ing. Renáta Črepovská
e-mail: renata.crepovska@spp.sk
tel. číslo: 02/6262 4176
a
Mgr. Zuzana Zemková
e-mail: zuzana.zemkova2@spp.sk
tel. číslo: 02/6262 4179
V prípade otázok k obstarávaniu je potrebné zaslať otázky na obe kontaktné osoby verejného obstarávateľa
najneskôr do 23.10.2014 do 12:00 hod.
3. Názov predmetu zákazky: Dodávka cukrárenských výrobkov
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je dodávanie cukrárenských výrobkov do jedálne verejného obstarávateľa
a to:
P.č. Druh zákusku
1
Francúzska kocka / krémeš
2
Gaštan. Jazýček
3
Gaštan. Pyré/torta
4
Jadrový rohlík
5
Kávové zrno
6
Kuba torta
7
Laskonka
8
Medový rez
9
Pagáčik
10
Slaná tyčika
11
Šamrolka s bielkovým krem.
12
Tiramisu
13
Veterník čokoládový
14
Veterník karamelový
Verejný obstarávateľ požaduje dodávanie celého predmetu dodávania cukrárenských výrobkov.
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V prípade záujmu zúčastniť sa tohto verejného obstarávania, žiadosť o zaslanie podkladov
v elektronickej forme zašlite na emailové adresy kontaktných osôb uvedených v bode 2. a 14. Do
predmetu emailu napíšte „Cukrárenské výrobky- žiadosť o podklady“.
5. Termíny poskytovania tovaru: v pracovných dňoch do 9.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa od
potvrdenia objednávky.
6. Lehota na predloženie ponúk: do 30.10.2014 do 12:00 hod.
7. Spôsob predloženia ponúk: papierová forma.
Predloženie dokladovej časti v papierovej forme na adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Podateľňa
Ing. Renáta Črepovská, Mgr. Zuzana Zemková
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Vonkajšia strana obálky musí obsahovať:
 základné obchodné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo)
 heslo súťaže: „Cukrárenské výrobky“
 nápis: „SÚŤAŽ – DOKLADOVÁ ČASŤ – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka doručená na inú adresu obstarávateľa sa bude považovať za nedoručenú. Ponuku je možné
doručiť osobne do podateľne alebo poštovou zásielkou, prípadne inou doručovateľskou alebo
kuriérskou službou.
Ponuka musí byť doručená v lehote na predkladanie ponúk, pričom Návrh na plnenie kritérií musí byť
doručený aj elektronicky na portál www.proe.biz, v opačnom prípade nebude ponuka navrhovateľa do
súťaže zaradená a neotvorená bude založená do spisového materiálu verejného obstarávateľa.
Rozhodujúci je čas, v ktorom bola zásielka doručená obstarávateľovi. Riziko z omeškania s doručením
ponuky znáša uchádzač.
V prípade osobného doručenia do podateľne bude ponuka prevzatá na vyššie uvedenej adrese
v pracovnom čase verejného obstarávateľa, t.j. v pracovné dni Po., Ut., Št., Pi. od 08:00 hod. do 13:00
hod., vo St. od 11:00 hod. do 16:00 hod. Mimo pracovného času verejného obstarávateľa nebude
osobne doručená ponuka prevzatá.
8. Predloženie vzoriek cukrárenských výrobkov: na adresu verejného obstarávateľa :
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Ing. Renáta Črepovská, Mgr. Zuzana Zemková
Mlynské nivy 44/c
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Verejný obstarávateľ na základe predloženej ponuky vyzve uchádzačov o doručenie požadovaných
vzoriek cukrárenských výrobkov a to po 2 ks z každého druhu. Ide o nasledovné cukrárenské výrobky:
veterník karamelový, francúzsky kocka/krémeš, laskonka, jadrový rohlík, pagáčik.
9. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od uchádzača predloženie
nasledujúcich dokladov:
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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 scan originálu dokladu, ktorý
nesmie byť starší ako 3 mesiace alebo scan úradne overenej kópie takéhoto originálu.
b) Čestné vyhlásenie (doklad musí byť originál opatrený pečiatkou, menom a podpisom uchádzača) že:
i. výslovne súhlasí podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti;
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 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;
v. nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
predpisov platných v krajine jeho sídla.
Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača požaduje
predloženie nasledujúcich dokladov:
c) 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 potvrdenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení prevádzkarne uchádzača
a jej uvedenie do prevádzky.
10. Ďalšie požiadavky: Uchádzač predloží:
a) Komplexný zoznam cukrárenských výrobkov uchádzača, ktorý obsahuje údaje: názov cukrárenských
výrobkov, ich gramáž a jednotkovú cenu.
b) Cukrárenské výrobky podľa bodu 4. s doplnením gramáže za 1 ks a zoznamom surovín použitých pri
výrobe jednotlivých druhov.
c) Podpísaný originál Rámcovej dohody – cukrárenské výrobky v zmysle prílohy pozvánky, ktorá
bude záujemcom poslaná v prípade emailom doručenej žiadosti o poskytnutie podkladov. Návrh
zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. Akékoľvek návrhy zmien alebo doplnení
Obchodných podmienok môže navrhovateľ predložiť vo forme samostatného dokumentu do príloh
účastníka. Návrhy zmien alebo doplnenia nemôžu zásadne meniť predmet zákazky a obchodné
a zmluvné podmienky. Zmeny vyznačte v Microsoft Office Word dokumente funkciou „Sledovanie
zmien“. 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.
d) Cenovú ponuku s cenami podpísanú oprávnenou osobou uchádzača. Cenová ponuka musí byť
vložená do zalepenej obálky, ktorá bude označená heslom „Cukrárenské výrobky – cenová ponuka“.
Cena nesmie byť uvedená mimo tejto obálky!
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
12. Spôsob vyhodnotenia kritéria: Uchádzač, ktorý predloží v elektronickej aukcii/rokovaní o cene najnižšiu
cenu sa umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení vzostupne podľa výšky ceny za
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predmet zákazky. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu na obdobie 3 rokov.
V prípade, ak sa 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.
13. Elektronická aukcia: bude realizovaná v závislosti od predložených ponúk.
14. Komunikácia: elektronicky ma adresu renata.crepovska@spp.sk a zuzana.zemkova2@spp.sk
15. Zábezpeka alebo banková záruka: zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
16. Cena, mena a platobné podmienky: Navrhovaná zmluvná cena plnenia predmetu obstarávania musí
byť uvedená v mene EURO bez dane z pridanej hodnoty. Cena v návrhu 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 14 dní odo dňa ich doručenia druhej
zmluvnej strane.
17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2014
18. Doplňujúce informácie: Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať aj 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.
19. Ďalšie informácie: doplňujúce informácie k obstarávaniu, ako aj návrh zmluvných podmienok a vzor
cenovej ponuky, budú zaslané záujemcom spolu s pozvánkou na účasť vo výbere verejného
obstarávateľa, ak zašlú žiadosť emailom, tak ako to je uvedené v texte vyššie.
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky, cukrárenských vzoriek 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: 21.10.2014

