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-ZVO-9-033-15
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: +421 2 6262 4254, +421 905 472 331
3. Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie pitného režimu pre zákazníkov na ZC a vybrané prevádzky SPP
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je dodávka balenej pitnej vody vo fľašiach (v plastových fľašiach
nazývaných aj barely, alebo galóny) pre objekty verejného obstarávateľa vrátane poskytovania
súvisiacich činností.
Podrobný popis predmetu obstarávania vrátane stanovenia práv a povinností zmluvných strán
sú stanovené v návrhu Rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Zmluvné dodávky a služby zahŕňajú nasledujúce činnosti:
1.1. Dodávka a výmena fliaš s pitnou vodou pre odberné miesta podľa Prílohy č. 2 Rámcovej
dohody
1.2. Prenájom výdajníkov (dávkovačov) vody na celé obdobie objednávania dodávky vody;
1.3. Zabezpečenie pravidelnej sanácie dávkovačov a ich servis minimálne 2 x ročne;
1.4. Dopĺňanie spotrebného materiálu – pohárov v balíkoch po 100 ks;
Predmetom obstarávania je prenájom 22 kusov výdajníkov a dodávka výmena fliaš s balenou
pitnou vodou podľa požiadaviek objednávateľa pre odberné miesta, ktorými sú:
Zákaznícke centrá verejného obstarávateľa v týchto mestách: Bratislava, Dunajská
Streda, Trnava, Piešťany, Nitra, Komárno, Prievidza, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica,
Liptovský Mikuláš, Zvolen, Lučenec, Rožňava, Košice, Poprad, Prešov, Michalovce,
Humenné.
Administratívna budova AB VII v Bratislave – dva sekretariáty
Komerčný trh v Košiciach
Verejným obstarávateľom je požadovaná dodávka pitnej vody, ktorá má byť dodávaná vo
fľašiach s objemom cca 18,9 l. Dodávaná pitná voda musí zodpovedať všetkým normám,
predpisom a nariadeniam príslušných orgánov SR.
Dodávateľom poskytnuté výdajníky (dávkovače, vodné dispenzory) musia byť stojanové
(voľne stojace), umožňujúce chladenie a aj ohrev vody. Typ chladenia – kompresorový.
Teplota chladenia musí dosahovať cca 6 C – 12 C. Teplota ohrevu musí dosahovať min. 85
C. Súčasťou každého výdajníka musí byť jeden držiak (zásobník) na poháre.

Poháre budú dodávané v balíkoch po 100 ks. Poháre môžu byť plastové, alebo papierové
s objemom cca 0,2 l. Poháre musia byť vhodné do zásobníkov na poháre umiestnených na
výdajníkoch.
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej dohody na obdobie 3 rokov s opciou na
ďalší jeden rok.
Plnenie Rámcovej dohody bude na základe objednávok.
5. Bežná dostupnosť na trhu v zmysle § 9 b ZVO:
Nie
6. Typ zmluvy:
Rámcová dohoda
7. Termín dodania tovaru / poskytnutia služieb:
Termín platnosti Rámcovej dohody: od dňa podpisu zmluvných strán do 3 rokov s opciou na
ďalší rok.
Termín odovzdania výdajníkov: do 7 dní od podpisu objednávky.
Termíny dodávok fliaš s vodou a spotrebného materiálu: max. do 48 hodín od doručenia
požiadavky od kontaktnej osoby Objednávateľa.
8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk (elektronická aukcia)
Lehota na predloženie ponúk uchádzačmi: 19. 02. 2015 do 9,00 hod.
Spôsob predloženia ponúk: elektronicky na portál PROe.biz v súlade s bodom 11. tejto výzvy.
Termín konania elektronickej aukcie: 20.02. 2015 o 9,00 hod.
9. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ
aby uchádzači predložili v elektronickej forme tieto 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 alebo scan
úradne overenej kópie takéhoto originálu.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike (SR) a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z uvedených dokladov alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v
členskom štáte inom ako SR a právo členského štátu neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
b) Čestné vyhlásenie že:
I. výslovne súhlasí so zverejnenými podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti
ponuky;
II. výslovne súhlasí s návrhom Rámcovej dohody a jej príloh;
III. sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v
predchádzajúcich 3 rokoch;
IV. nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia;

V. 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;
VI. nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.
Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača
požaduje:
- predloženie osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo čestné
vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je
platcom DPH.
- predloženie zoznamu dodaného tovaru a poskytnutých služieb podobného charakteru
ako je predmet obstarávania (dodávka pitnej vody vo fľašiach s objemom cca 18,9 l
vrátane poskytnutia výdajníkov) za predchádzajúce tri roky (r. 2012, 2013, 2014) pričom
obstarávateľ požaduje predložiť referencie, z ktorých musí byť zrejmé, že dodával
minimálne 200 fliaš (barelov, galónov) pitnej vody za každý rok a zabezpečoval
prenájom, alebo zabezpečoval servis minimálne 10-tich výdajníkov v každom roku.
V zozname uchádzač uvedie nasledovné údaje:
 Názov predmetu zmluvy, miesto dodania, údaje o množstve výdajníkov
a množstve fliaš za každý rok a stručný popis predmetu zmluvy
 Dátum platnosti zmluvy (od – do)
 Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH
 Obchodné meno a sídlo objednávateľa
 Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónne a e-mailové spojenie.
- predloženie technickej špecifikácie výdajníka vody, ktorého prenájom je premetom
ponuky uchádzača. Technická špecifikácia musí obsahovať tieto parametre:
 Názov modelu
 Farba
 Napätie
 Celkový príkon
 Teplota ohrevu
 Teplota chladenia
 Rozmery v mm
- predloženie údajov o kvalite pitnej vody, ktorá je predmetom ponuky uchádzača.
Uchádzačom ponúkaná voda musí spĺňať parametre pitnej vody. Požaduje sa predložiť
scan Protokolu o skúškach, prípadne iné doklady, z ktorých bude vyplývať, že
uchádzač ponúka dodávku vody, ktorá spĺňa parametre pitnej vody.
Doklady musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a predložené ako scan
originálu dokladu.
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.

10. Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky:
a) Podkladom pre vypracovanie ponuky je táto Výzva na predloženie ponuky a jej prílohy:
Príloha č. 1: Rámcová dohoda vrátane príloh:
Príloha č. 2 RD: Zoznam odberných miest pre zabezpečenie pitného režimu
Príloha č. 3 RD: Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa,
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií.
b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú
záujemcom poskytnuté cez el. portál PROe.biz.
Pre registráciu do el. portálu PROe.biz kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2531
Uchádzačom, ktorí vyplnia registračný formulár na portáli PROe.biz, bude zaslaná z portálu
PROe.biz „Výzva na účasť v elektronickej aukcii“, ktorej prílohou sú kompletné podklady pre
vypracovanie ponuky.
11. Obsah ponuky, štruktúra ponuky a pokyny na jej zostavenie:
Ponuka uchádzača musí byť predložená len v elektronickej podobe. Ponuku musí uchádzač
vložiť v lehote na predloženie ponúk podľa bodu 8. tejto výzvy do systému PROe.biz.
Podrobný návod, postup a priebeh elektronickej aukcie bude uvedený vo „Výzve na účasť
v elektronickej aukcii“, ktorá je formulárom z el. portálu PROe.biz a táto bude uchádzačom
doručená po ich registrácii podľa bodu 10.b) tejto výzvy.
Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe na el. portál PROe.biz v lehote na
predloženie ponúk musí obsahovať:
a) doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 9. tejto výzvy;
b) cenovú ponuku – vyplnený Návrh na plnenie kritérií, ktorý je v Prílohe č. 2 tejto výzvy;
Cenovú ponuku – Návrh na plnenie kritérií uchádzač vloží do systému PROe.biz vo formáte
PDF. Jednotkové ceny v EUR bez DPH zadá aj do príslušných položiek na portáli
PROe.biz. Jednotkové ceny jednotlivých položiek zadané uchádzačom na portál PROe.biz
musia byť zhodné s cenami uvedenými v Návrhu na plnenie kritérií.
c) scan podpísaného Súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý je v Prílohe č.3 tejto
výzvy.
Verejný obstarávateľ predloženie variantného riešenia nepripúšťa.
12. Lehota viazanosti ponúk
Verejným obstarávateľom stanovená lehota viazanosti ponúk je do 31.03. 2015.
13. Cena predmetu obstarávania
Navrhovaná zmluvná cena predmetu obstarávania, ako aj jednotkové ceny jednotlivých
položiek musia byť uvedené 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 náklady, ktoré sú potrebné pre kompletné
dodanie zákazky v súlade s touto výzvou a jej prílohami.

14. Obchodné podmienky
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo návrhu Rámcovej dohody,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako jej Príloha č. 1.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
15. Elektronická aukcia:
Áno
16. Komunikácia:
Komunikácia bude prebiehať elektronicky cez portál PROe.biz a e-mailom na adresu:
jana.kozakovicova@spp.sk
17. Zábezpeka alebo banková záruka:
Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH.
Najnižšiu celkovú cenu tvorí súčet jednotlivých položiek, stanovených v Návrhu na plnenie
kritérií. Výsledná cena každej položky je daná súčinom jednotkovej ceny a predpokladaného
množstva. Predpokladané množstvo je stanovené na celé obdobie platnosti Rámcovej dohody
vrátane opcie, t.j. na štyri roky.
Spôsob vyhodnotenia kritéria: Uchádzač, ktorý bude mať Najnižšiu celkovú cenu za predmet
obstarávania sa umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne podľa
matematického poradia.
Uchádzač, ktorý predloží v elektronickej aukcii najnižšiu celkovú cenu sa umiestni na prvom
mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení vzostupne podľa výšky ceny za predmet zákazky.
S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu. V prípade, ak sa
uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne v lehote viazanosti ponúk uzatvoriť
Rámcovú dohodu s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
uzatvoriť Rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
19. Informácie podliehajúce ochrane podľa osobitných predpisov:
Uchádzač berie na vedomie, že Rámcová dohoda, 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 Rámcovej dohody spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet
obchodného tajomstva v súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení
Rámcovej dohody alebo akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi.
V prípade, ak súčasťou ponuky sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb
podliehajúce ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
ochrane osobných údajov“), uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas
dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o ochrane

osobných údajov, a to za účelom predloženia ponuky uchádzača verejnému obstarávateľovi a
jej následného vyhodnotenia verejným obstarávateľom, vrátane jej zverejnenia alebo
sprístupnenia tretím osobám v procese verejného obstarávania v rozsahu a spôsobom
upraveným Zákonom o verejnom obstarávaní. Vzor súhlasu so spracovaním osobných
údajov tvorí Prílohu č.3 tejto výzvy.
20. Doplňujúce informácie:
Doplňujúce informácie k obstarávaniu, budú zaslané uchádzačom spolu s pozvánkou na účasť
vo výbere verejného obstarávateľa, ak sa prihlásia do e-aukčného portálu PROe.biz, tak ako to
je uvedené v bode 10 b) tejto výzvy.
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi
verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie
ponuky zrušenie obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému
obstarávateľovi náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou v obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť, prípadne zmeniť uverejnené podmienky
zadávania zákazky. Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok budú zverejnené rovnakým
spôsobom ako oznámenie o zadávaní zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa
uchádzačom neoznamuje. O zrušení súťaže verejný obstarávateľ písomne upovedomí
všetkých uchádzačov. Zrušenie súťaže verejný obstarávateľ zverejní tým istým
spôsobom, akým sa súťaž vyhlásila.
V prípade, ak v elektronickej aukcii uchádzači svoje cenové ponuky neznížia, platia ich prvé
cenové ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk.
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín elektronickej aukcie. Prípadnú zmenu
termínu elektronickej aukcie, verejný obstarávateľ elektronicky zašle všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuky a splnili podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý ponúkne v elektronickej
aukcii najnižšiu cenu.
Celková cena úspešného uchádzača predložená v elektronickej aukcii bude finančným limitom
Rámcovej dohody (bude uvedená v čl. II. bod 3) Rámcovej dohody). Prílohou č. 1 Rámcovej
dohody bude cenník s uvedením jednotkových cien, ktoré boli zadané v ponuke úspešného
uchádzača v elektronickej aukcii.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť prípadne zmeniť uverejnené podmienky
zadávania zákazky. Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok budú zverejnené rovnakým
spôsobom ako oznámenie o zadávaní zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa
uchádzačom neoznamuje. O zrušení súťaže verejný obstarávateľ písomne upovedomí
všetkých uchádzačov. Zrušenie súťaže verejný obstarávateľ zverejní tým istým spôsobom,
akým sa súťaž vyhlásila.
Nakoľko verejný obstarávateľ nepovažuje službu za bežne dostupnú komoditu v zmysle §9b
Zákona nezadáva túto zákazku prostredníctvom elektronického trhoviska.

Dátum zverejnenia: 13.02.2015
Prílohy Výzvy na predloženie ponuky budú poskytnuté uchádzačom cez portál PROE.biz.
Jedná sa o tieto prílohy:
Príloha č. 1: Rámcová dohoda vrátane príloh:
Príloha č. 2 RD: Zoznam odberných miest pre zabezpečenie pitného režimu
Príloha č. 3 RD: Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa,
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií.
Príloha č. 3: Súhlas so spracovaním osobných údajov

