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“)
Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Kontaktná osoba:
e-mail:
daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248
Názov predmetu zákazky: Automatický espresso kávovar
Množstvo: Zákazka je na 2 ks.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky je dodať automatický espresso kávovar v počte 2 ks.
Verejný obstarávateľ požaduje uvedené minimálne parametre a funkcie predmetu obstarávania:
- Príprava nápojov zo zrnkovej kávy
- Integrovaný tichý mlynček s možnosťami nastavenia hrubosti mletia
- Použitie aj mletej kávy
- Automatická príprava nápojov s mliekom (automatické spracovanie mlieka pri príprave kávy)
- Nastavenie množstva vody do nápoja
- Nastavenie množstva kávy
- Príprava dvoch šálok kávy naraz
- Dýza na cappuccino
- Kontrolka pre vyčistenie Cappuccino systému
- Funkcia automatického čistenia a odvápňovacia funkcia
- Termo nádoba na mlieko
- Rýchla para
- Zvukový signál
- Vyberateľná odkvapkávacia miska s ukazovateľom hladiny vody
- Nastavenia programu vlastnej kávy
- Preplachovací program
- Funkcia kávy „LONG“
- Funkcia stand-by
- Funkcia úspory energie
- Programovateľné zapnutie
- Automatické vypnutie
- Programovateľná tvrdosť vody
Termín dodania tovaru: Do 16.12.2015
Miesto dodania: Sídlo SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Lehota na predloženie ponúk: Do 4.12.2015 do 12:00 hod.

Typ zmluvy: Objednávka
Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku
Spôsob predloženia ponúk: e-mailom na adresu: daniela.viglaska@spp.sk
Ďalšie požiadavky:
Akceptácia 100% platby po dodaní tovaru/služby.
Lehota splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
Uchádzač uvedie cenu v EUR bez DPH vrátane všetkých nákladov, t.j. aj vynášky.
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.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu, t.j. súčet cien dvoch kávovarov, sa umiestni na prvom mieste.
Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne podľa výšky predloženej ponuky.
Celkové vyhodnotenie ponúk:
Uchádzačovi, ktorý sa umiestni na prvom mieste na základe vyhodnotenia ponúk, vystaví verejný obstarávateľ
zmluvu/objednávku. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
akceptáciou zmluvy/objednávky. Ak úspešný uchádzač odmietne akceptovať zmluvu/objednávku, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu/objednávku s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší
v poradí.
Komunikácia: Písomne – elektronicky na e-mailovú adresu daniela.viglaska@spp.sk
Informácie podliehajúce ochrane podľa osobitných predpisov:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (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, 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.
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.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých uchádzačov na
predloženie revidovanej ponuky a to aj vo viacerých kolách.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, v prípade, ak sa tak rozhodne, zrealizovať elektronickú aukciu.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu/objednávku v prípade,
ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia Výzvy nemohol predpokladať.
Dátum zverejnenia: 03.12.2015

