Evidenčné číslo obstarávania: BE-ZVO-9-186-15

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 (ďalej len „ZVO“)
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: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354
Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4248, +421 905 254 667
V prípade otázok k obstarávaniu je potrebné zaslať otázky na kontaktnú osobu/kontaktné osoby
verejného obstarávateľa najneskôr do 15.10.2015 do 12.00 hod.

3.

Názov predmetu zákazky: Dodávka občerstvenia

4.

Opis predmetu zákazky:
Dodávka občerstvenia (ďalej len „tovar“), ktorá bude realizovaná podľa špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu
č. 1 tejto Výzvy, a to prostredníctvom objednávok vystavených cez digitálny katalóg v zmysle
podmienok Rámcovej dohody.
Nákup tovaru bude počas platnosti Rámcovej dohody realizovaný podľa aktuálnej potreby verejného
obstarávateľa.
Predmet obstarávania je členený do nasledovných kategórií:
1. Minerálne vody,
2. Kávy a čaje,
3. Mliečne výrobky,
4. Ovocné šťavy,
5. Pochutiny,
6. Sladkosti,
7. Nápoje,
8. Nápoje Iné.
Verejný obstarávateľ
so špecifikáciou.

požaduje

predložiť

ponuku

na

celý

predmet

obstarávania

v súlade

Typ a označenie jednotlivých druhov tovaru vrátane požadovaného objemu v uvádzaných merných
jednotkách uvedených v Prílohe č. 1 je záväzné.
Podrobnejšia špecifikácia (Príloha č. 1 tejto Výzvy) predmetu obstarávania bude záujemcom zaslaná po
prihlásení do e-aukčného portálu proe.biz.
5.

Dodacia lehota tovaru je: do 7 pracovných dní od doručenia elektronickej objednávky.

6.

Miesto plnenia:
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Jednotlivé pracoviská verejného obstarávateľa v rámci celého územia SR. Konkrétne miesto dodávky
bude uvedené v objednávke. Dodávateľ dodá objednaný tovar zabalený s uvedením mena a priezviska
zamestnanca, ktorý tovar objednal. Minimálna hodnota 1 objednávky je 15 € bez DPH.
7.

Cena:
- jednotková cena za položku musí byť uvedená v Eur bez DPH so zaokrúhlením na dve desatinné
miesta,
- jednotková cena za položku musí byť uvedená za mernú jednotku uvedenú pri položke,
- v jednotkových cenách sú zahrnuté všetky vedľajšie súvisiace náklady ako balné, doprava,
doručenie tovaru až na miesto určenia.

8.

Bežná dostupnosť na trhu v zmysle §9b ZVO: áno
Vzhľadom na to, že predmetom obstarávania je tovar, ktorým sú potraviny s predpokladanou hodnotou
nižšou ako 40.000,- Eur počas platnosti Rámcovej dohody, t.j. na obdobie 3 rokov, bude sa pri zadávaní
zákazky postupovať podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“),
tak ako je uvedené v § 155 m ods. 13 ZVO.

9.

Termín dodania tovaru: od podpisu Rámcovej dohody na 3 roky.

10. Typ zmluvy: Rámcová dohoda na dodávku tovaru „Občerstvenie“ (ďalej len „Rámcová dohoda“)
11. Lehota na predkladanie ponúk: do 19.10.2015 2015 do 12.00 hod.
12. Spôsob predloženia ponúk:
a) podmienky účasti – predloží uchádzač v papierovej forme v uzavretom obale.
Uzavretý obal bude obsahovať:
1) Doklady v zmysle bodu 13. písm. a) – g) tejto výzvy,
2) Návrh Rámcovej dohody v zmysle bodu 14. vrátane príloh.
V návrhu Rámcovej dohody nesmie byť obsiahnutá cena predmetu plnenia (t.j. uchádzač
nevypĺňa prílohu č. 2 Rámcovej dohody).
Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné obchodné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo
uchádzača), adresu verejného obstarávateľa a heslo súťaže: „Dodávka občerstvenia“ 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
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b) Prílohu č. 2 Rámcovej dohody „Špecifikácia a Cenník položiek občerstvenia“ uchádzač
predkladá elektronicky na portálu proe.biz prostredníctvom ikony „prílohy účastníka“ vo formáte „pdf“
(uvedie 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=2604
13. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet Rámcovej dohody sa požaduje od uchádzača
predloženie nasledujúcich dokladov:
a) Čestné vyhlásenie, že:
-

-

-

výslovne súhlasí s podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti ponuky,
sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3
rokoch,
nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácií, 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 pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
a predpisov platných v krajine jeho sídla.
súhlasí s návrhom Rámcovej dohody.

Doklad musí byť originál opatrený pečiatkou, menom a podpisom uchádzača.
b) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru súvisiaceho s predmetom
obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá originál dokladu, ktorý nesmie byť
starší ako 3 mesiace alebo úradne overená kópia takéhoto originálu.
c) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy.
Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača
požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:
d) Osvedčenie o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH. Doklad musí byť
fotokópia opatrená pečiatkou, menom a podpisom uchádzača.
e) Zoznam dodaného tovaru „Občerstvenia“, za predchádzajúce tri (3) roky predchádzajúce dňu
uverejnenia tejto zákazky, pričom aspoň jedna zrealizovaná zákazka musí byť v hodnote 20.000,Eur bez DPH.
Zoznam dodaného tovaru podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy musí obsahovať minimálne nasledujúce
údaje:
-

obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa,
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si VO môže overiť
údaje uvedené v zozname dodaného tovaru,
obdobie realizácie zákazky,
predmet zákazky,
finančné plnenie,

Doklad musí byť originál opatrený pečiatkou, menom a podpisom uchádzača.
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Za zrealizovanú zákazku sa považuje zmluvný vzťah s jedným odberateľom. Doklad musí byť
originál opatrený pečiatkou, menom a podpisom uchádzača.
f)

Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade úspešnosti sa zaväzuje za spoluúčasti verejného
obstarávateľa vytvoriť a sprevádzkovať digitálny katalóg položiek občerstvenia a zároveň vyhlasuje,
že disponuje dostatočným technickým a personálnym zabezpečením potrebným pre plnenie
predmetu Rámcovej dohody. Doklad musí byť originál opatrený pečiatkou, menom a podpisom
uchádzača.

g) Čestné vyhlásenie uchádzača, že sa zaväzuje plniť predmet Rámcovej dohody prostredníctvom
„digitálneho katalógu“, a že najneskôr do 1 mesiaca od podpisu Rámcovej dohody oboma
zmluvnými stranami zabezpečí technickú úpravu informačných technológií a prepojenie
s informačným systémom Kupujúceho. Doklad musí byť originál opatrený pečiatkou, menom
a podpisom uchádzača. Doklad musí byť originál opatrený pečiatkou, menom a podpisom
uchádzača.
14. Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa:
 originál podpísaného návrhu Rámcovej dohody v zmysle prílohy pozvánky, ktorá bude

uchádzačom poslaná v prípade prihlásenia sa do e-aukčného portálu proe.biz (link uvedený
vyššie).
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 doplnenie
predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Uchádzač, ktorý nesplní podmienky
účasti, alebo nepredloží požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej
verejným obstarávateľom, bude z ďalšieho procesu obstarávania vylúčený a nebude mu umožnená
účasť v elektronickej aukcii.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
Najnižšia cena t.j. celková cena bude stanovená ako súčet súčinov jednotkových cien za položku
a predpokladaného množstva za položku na obdobie 3 rokov v Eur bez DPH.
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. Po
vyhodnotení cenových ponúk verejný obstarávateľ umožní uchádzačom, aby si vylepšili svoje poradie
prostredníctvom elektronickej aukcie. V elektronickej aukcii (eAukcii) budú môcť uchádzači upravovať svoje
ceny smerom nadol. Bližšie informácie o priebehu eAkcie budú uvedené v Pozvánke na účasť v eAukcii.
Verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovej dohodu s uchádzačom, ktorý sa v hodnotení ponúk umiestni na
prvom mieste. V prípade, ak víťazný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, odmietne uzatvoriť
Rámcovú dohodu s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dohodu
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody bude cenová ponuka na základe výsledku elektronickej aukcie,
resp. na základe výsledkov rokovania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu v prípade,
ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
V prípade predloženia mimoriadne nízkej ponuky si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať
primerane podľa ust. § 42 ods. 3 až 6 ZVO.
16. Elektronická aukcia: áno
17. Komunikácia: elektronicky na adresu: jana.kristofova@spp.sk a daniela.viglaska@spp.sk
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18. Zábezpeka alebo banková záruka: Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
19. Cena, mena a platobné podmienky:
Navrhovaná zmluvná cena za plnenie predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane
z pridanej hodnoty. Cena v ponuke uchádzača musí byť v súlade s platnými cenovými predpismi (zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov). Cena musí zahŕňať všetky náklady
súvisiace s plnením predmetu obstarávania ako aj primeraný zisk dodávateľa. Lehota splatnosti faktúr
je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
20. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2015
21. Informácie podliehajúce ochrane podľa osobitných predpisov:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, 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 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 zmluvy 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.
22. Doplňujúce informácie:
Doplňujúce informácie k obstarávaniu, budú zaslané uchádzačom spolu s pozvánkou na účasť v súťaži,
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.
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 opakovať elektronickú aukciu v prípade, ak sa počas jej
priebehu vyskytnú akékoľvek technické problémy na strane prevádzkovateľa e-aukčného systému,
alebo na strane verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zopakovať
elektronickú aukciu v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, neposkytne súčinnosť
k uzavretiu Rámcovej dohody, alebo v prípade, že jeho ponuka bude z postupu obstarávania vylúčená
z dôvodu predloženia mimoriadne nízkej ponuky.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na rokovanie uchádzača/uchádzačov za účelom
predloženia revidovanej ponuky, a to aj vo viacerých kolách. Za týmto účelom si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo aj zopakovať elektronickú aukciu.
V prípade, ak bola verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk predložená len jedna
ponuka, alebo len jedna ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
prípadne len jeden uchádzač splní podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať elektronickú aukciu a vyzvať uchádzača na predloženie
revidovanej ponuky inou formou.
Nakoľko predmetom obstarávania je tovar, ktorým sú potraviny s predpokladanou hodnotou nižšou ako
40.000,- Eur počas platnosti Rámcovej dohody, t.j. na obdobie 3 rokov, bude sa pri zadávaní zákazky
postupovať podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), tak ako
je uvedené v § 155 m ods. 13 ZVO, vzhľadom na uvedené, verejný obstarávateľ nezadáva túto zákazku
prostredníctvom Elektronického trhoviska.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť. O zrušení súťaže verejný obstarávateľ
písomne upovedomí všetkých uchádzačov. Zrušenie súťaže verejný obstarávateľ zverejní tým istým
spôsobom, akým sa súťaž vyhlásila.
Všade, kde verejný obstarávateľ v rámci podmienok verejného obstarávania uvádza odkaz na predpisy
platné na území Slovenskej republiky, umožňuje sa aplikácia aj obdobného právneho predpisu platného
v krajine sídla uchádzača v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Aplikácia zákona č. 25/2006
Z. z. na postup zadávania zákazky tým nie je dotknutá.
Prílohy tejto Výzvy, zaslané po zaregistrovaní sa do e-aukčného portálu:
1. Špecifikácia položiek občerstvenia
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
3. Zoznam dodaného tovaru
4. Rámcová dohoda vrátane všetkých jej príloh
Dátum zverejnenia: 08.10.2015
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