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:
Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667
a
Ing. Jana Krištofová
e-mail: jana.kristofova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4209, +421 917 990 354
Názov predmetu zákazky: Nákup cien do súťaží - Merač spotreby a programovateľná termostatická hlavica.
Množstvo:
Merač spotreby – v počte 80 ks
Programovateľná termostatická hlavica – 20 ks
Opis predmetu zákazky:
Špecifikácia parametrov a funkcií predmetu obstarávania:
Merač spotreby
- Merací prístroj na meranie spotreby spotrebičov od 1 Wh až 9999 kWh, ktorý dokáže s vysokou presnosťou už
od 1,5 W odmerať spotrebu spotrebičov aj v pohotovostnom režime.
Technické parametre:
- Rozmery (š x v x h) 135 x 82 x 70 mm
- Rozmer, výška 82 mm
- Rozmer, šírka 135 mm
- Druh zobrazení LCD
- Doba záznamu (max.) 2376 h
- Trieda presnosti ±1 % + 1 digit
- Rozsah činného výkonu 1,5 W - 3000 W
- Frekvencia 50 Hz
- Vlastná spotreba 1,8 W
- Rozsah činného prúdu Max. 13 A
- Prevádzkové napätie (text) 230 V/AC
Vybavenie:
- Výkon, náklady na energii, doba zapnutí a doba záznamu

- Presné meranie už od 1,5 W
- Dlhodobý záznam
Rozmery výrobku:
Hmotnosť (kg): 0.300
Výška (cm): 8.20
Šírka (cm): 13.50
Hĺbka (cm): 7.00
Programovateľná termostatická hlavica
- Termostatické hlavice umožňujú presne nastaviť teplotu v miestnosti podľa času a podľa dňa v týždni. Veľmi
ľahká montáž a obsluha, bez nutnosti odstavenia vykurovacieho okruhu.
- Týždenný program: denný alebo skupinový (napr. pracovné dni) programovania a 4 možnosti nastavenia
denne (2x zapnúť / 2 x vypnúť).
Technické parametre:
- Typ termostatu: Radiátorový termostat
- Typ prevádzky: Elektronický
- Spínací cyklus: Týždenný program
- Počet spínacích programov na deň: 4
- Nastavenie teploty: 8 - 28 °C
- Funkcia ochrany proti mrazu: Áno
- Farba: biela
- Nastavenie minimálnej teploty: 8 °C
- Nastavenie maximálnej teploty: 28 °C
Doplňujúce vybavenie: Detská poistka, automatické mrazové poistky, rozpoznanie otvoreného okna,
automatický samotest, prepínanie medzi letným a zimným časom, týždenné vyčistenie ventilov.
Termín dodania tovaru: Do 18.12.2015 do 15:00 hod.
Miesto dodania: Sídlo SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Lehota na predloženie ponúk: Do 9.12.2015 do 12:00 hod.
Typ zmluvy: Objednávka
Ponuka musí obsahovať:
- Cenovú ponuku
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
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 (doprava, balné a pod.),

ako aj primeraný zisk dodávateľa.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu, t.j. súčet súčinov cien za dodanie požadovaného tovaru
a počtu ks podľa tabuľky v Prílohe č. 1 tejto výzvy, 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. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
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: 07.12.2015
Prílohy:
1. Cenová ponuka
2. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

Cenová ponuka
tovar

počet ks

cena v EUR bez DPH

Merač spotreby

80

Programovateľná termostatická hlavica

20

CELKOM

cena spolu v EUR
bez DPH

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

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 - Nákup cien do súťaží - Merač spotreby a
programovateľná termostatická hlavica obstarávanej postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní, evidenčné číslo BE-ZVO-9-279-15.
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 ...................
(uviesť miesto a dátum podpisu)

Podpis: ..........................................
(vypísať meno, priezvisko)

