Evidenčné číslo obstarávania: BE-ZVO-9-271-15

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. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352
V prípade otázok k obstarávaniu je potrebné zaslať otázky na kontaktnú osobu/kontaktné osoby
verejného obstarávateľa najneskôr do 3.12.2015 do 10.00 hod.

3.

Názov predmetu zákazky: „Oprava bojlera A v kotolni Energetického centra SPP v Bratislave“

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je oprava bojlera A v kotolni Energetického centra SPP v Bratislave.
Na ohrievači vody, ktorý je súčasťou bojlera A došlo k neplánovanému prerušeniu ohrevu vody z dôvodu
nefunkčnosti vykurovacej zložky.
Ohrievač vody:
Typ: OVS v. č. 33135
Objem PL: 6 300 l
Rok výroby: 1991
Výrobca: Žilina Bytčica
Požadovaná oprava zahŕňa:
A. výmenu vykurovacej zložky za novú na základe špecifikácie ohrievača vody,
B. činnosti spojené s výmenou vykurovacej zložky:
5.

odstavenie bojlera z prevádzky,
vyčistenie a oprava nádoby bojlera,
pretesnenie prírub, prívodných a rozvodných potrubí,
kontrola a nastavenie MaR (merania a regulácie),
uvedenie bojlera do prevádzky.
Lehota poskytnutia služby: v zmysle vystavenej elektronickej objednávky.

6. Miesto plnenia:
Energetické centrum, Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava.
7. Cena:
- jednotková cena za položky musí byť uvedená v Eur bez DPH so zaokrúhlením na dve desatinné miesta,
uchádzač uvedie jednotkovú cenu za položky:
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A. vykurovacia zložka
a
B. činnosti spojené s výmenou vykurovacej zložky
- v jednotkových cenách sú zahrnuté všetky vedľajšie súvisiace náklady ako demontáž, montáž,
likvidácia odpadu, doprava.
8.

Bežná dostupnosť na trhu v zmysle §9b ZVO: áno
Vzhľadom na to, že predmetom obstarávania je tovar s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5.000,Eur, bude sa pri zadávaní zákazky postupovať podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní (ďalej len „ZVO“).

9.

Typ zmluvy: objednávka

10. Lehota na predkladanie ponúk: do 4.12.2015 2015 do 10.00 hod.
11. Spôsob predloženia ponúk:
Prílohu č. 1 Výzvy na predloženie ponuky „Cenová ponuka“ uchádzač predkladá elektronicky vo
formáte „pdf“ (uvedie podpis a pečiatku uchádzača) na e-mailové adresy:
jana.kristofova@spp.sk, pavel@janos@spp.sk
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
Najnižšia cena t.j. celková cena za opravu (súčet položiek A. a B.) 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.
Verejný obstarávateľ zašle objednávku uchádzačovi, ktorý sa v hodnotení ponúk umiestni na prvom mieste.
V prípade, ak víťazný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, odmietne akceptovať objednávku
vystavenú verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať resp. vystaviť
objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Neoddeliteľnou súčasťou objednávky bude cenová ponuka na základe predloženej cenovej ponuky, resp. na
základe výsledkov rokovania.
13. Elektronická aukcia: nie
14. Komunikácia: elektronicky na adresu: jana.kristofova@spp.sk a pavel.janos@spp.sk
15. Zábezpeka alebo banková záruka: Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
16. 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.
17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2015
18. 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.
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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. 2 tejto Výzvy.
19. Doplňujúce informácie:
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 vyzvať na rokovanie uchádzača/uchádzačov za účelom
predloženia revidovanej ponuky, a to aj vo viacerých kolách.
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 vyzvať uchádzača na predloženie revidovanej ponuky inou formou.
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. Cenová ponuka – Oprava kotla
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Dátum zverejnenia: 01.12.2015
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Príloha č. 1 Výzvy

Cenová ponuka
Názov položky

Cena za položku v Eur bez DPH

Položka A.
Výmena vykurovacej zložky
Položka B.
Činnosti spojené s výmenou vykurovacej zložky:
- odstavenie bojlera z prevádzky,
- vyčistenie a oprava nádoby bojlera,
- pretesnenie prírub, prívodných a rozvodných potrubí,
- kontrola a nastavenie MaR (merania a regulácie),
- uvedenie bojlera do prevádzky
CELKOVÁ CENA za opravu

uchádzač (meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2 Výzvy

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podpísaný/á ..........................................................................(meno, priezvisko dotknutej osoby)
udeľujem
týmto
spoločnosti
...................................................................................................................... (obchodné meno/názov,
sídlo, IČO uchádzača) v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
súhlas
so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu ako boli poskytnuté vyššie uvedenej
spoločnosti ako uchádzačovi vo verejnom obstarávaní za účelom vypracovania a predloženia
ponuky v súťaži vyhlásenej verejným obstarávateľom, spoločnosťou Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“),
na zákazku „Oprava bojlera A v kotolni Energetického centra SPP v Bratislave“ obstarávanej
postupom podľa § 9 ods. 9, na základe Výzvy na predloženie ponuky zverejnenej dňa 01.12.2015
na internetovej stránke verejného obstarávateľa.
Zároveň udeľujem verejnému obstarávateľovi súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov,
ktoré boli súčasťou ponuky predloženej verejnému obstarávateľovi vyššie uvedenou spoločnosťou,
za účelom vyhodnotenia predloženej ponuky vrátane jej zverejnenia alebo sprístupnenia tretím
osobám v procese verejného obstarávania v rozsahu a spôsobom upraveným Zákonom o
verejnom obstarávaní.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu trvania účelu ich spracúvania.

V ............................, dňa ...................

Podpis: ..........................................

(uviesť miesto a dátum podpisu)

(vypísať meno, priezvisko)
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