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
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel.číslo:+421 2 6262 4205
Názov predmetu zákazky: Pripojenie a montáž datarpojektorov
Množstvo: Zákazka je na pripojenie a montáž 4 ks dataprojektorov (dataprojektory nie sú súčasťou dodávky
služieb v tejto zákazke)
Opis predmetu zákazky:
Kompletná montáž prívodných káblov na pripojenie 4ks dataprojektorov v budove AB II, 6. poschodie,
zasadačky + montáž dataprojektorv pod strop s umiestnením dataprojektorov na konzoly (dataprojektory nie
sú súčasťou dodávky) a vyvedenie káblov k rokovacím stolom.
Vedenie kabeláže: na podlahe uložiť káble do líšt, vedenie po stenách do líšt, uloženie do kazetového stropu.
Použitie materiálu:
- PC BUSINESS-Kábel HDMI M/M,15m, Standard+Eth
(pre každý dataprojektor zvlášť 15 m = 60 m kábla, vzdialenosť pripojenia dataprojektora je cca 15 m);
ukončenie kábla na stole pripojenie priamo do notebooku + nejaký prevodník);
- PC BUSINESS-Konvertor VGA+audio na HDMI;
- LINDY Murat-Kábel silový CYLY 3x1mm Cu STD (cca 15 m, ukončenie - silové pripojenie, napájanie
z krabice acdur).
Termín dodania kompletných služieb: najneskôr do 30.04.2016
Miesto dodania: Sídlo SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Objekt – Administratívna budova ABII., 6.
poschodie
Lehota na predloženie ponúk: Do 31.03.2015 do 12:00 hod.
Typ zmluvy: Objednávka
Ponuka musí obsahovať:
Doklady preukazujúce podmienky účasti
Cenovú ponuku
Spôsob predloženia ponúk: elektronicky prostredníctvom portálu proe.biz
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:

https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2652
Podmienky účasti:
A.
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od uchádzača predloženie
nasledujúcich dokladov:
a)

Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby súvisiacej s predmetom obstarávania alebo iný
doklad o oprávnení podnikať.

b)

Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy (doklad musí byť opatrený pečiatkou, menom
a podpisom uchádzača) že:
i.

výslovne súhlasí so zverejnenými podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti ponuky.

ii.

sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3
rokoch.

iii.

nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

iv.

nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku

v.

nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.

vi.

je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania a inštaláciu a montáž pre
zariadenia uvedené v opise predmetu zákazky a v rozsahu podľa tejto výzvy na predloženie ponuky.

vii.

disponuje odborným personálom potrebným na splnenie predmetu zákazky špecifikovaným
verejným obstarávateľom a je schopný poskytnúť službu (pripojiť a namontovať 4 ks dataprojetorov)
v lehote do 30.04.2016.

B. Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača požaduje
predloženie nasledujúcich dokladov:
a)

Kópiu osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH.

b)

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 tlačiva – súhlas so spracovaním osobných údajov je
uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy na predloženie ponuky.

Vyššie uvedené požadované doklady uchádzač predloží vo forme SCANOV dokumentov vo formáte
pdf do príloh účastníka na e-aukčný portál proe.biz!
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.
Ďalšie požiadavky: Uchádzač predloží do prílohy účastníka ďalej:

Cenovú ponuku v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky (. Cenovú ponuku predloží
uchádzač ako podpísaný a vyplnený scan dokumentu v pdf.

V prípade, ak uchádzač nepredloží niektorý z vyššie uvedených dokladov alebo uvedie nepravdivé alebo inak
skresľujúce údaje, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezahrnúť predloženú ponuku do hodnotenia
a ponuku odmietnuť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie doplňujúcich
informácií, resp. dokladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vysvetlenie predloženej
ponuky uchádzača a vylúčiť ho.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti a ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa, budú z ďalšieho
procesu obstarávania vylúčení a nebude im umožnená účasť ani v elektronickej aukcii.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
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.
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.
Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu, t.j. súčet cien všetkých položiek v cenovej ponuke, sa
umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne podľa výšky predloženej ponuky.
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; pavel.janos@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.
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 výzva na predloženie
ponuky.
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 na predloženie ponuky nemohol
predpokladať.
Dátum zverejnenia: 23.03.2016

Príloha č. 1

Cenová ponuka
P.č.

Služba / tovar

Kabeláž
PC BUSINESS-Kábel HDMI
1.
M/M,15m, Standard+Eth
PC BUSINESS-Konvertor
2.
VGA+audio na HDMI, LINDY
Murat-Kábel silový CYLY
3.
3x1mm Cu STD
4. Spotrebný materiál
Služby
5. inštalácia kabeláže
6. inštalácia zariadení
7. nastavenie a oživenie
8. doprava
CENA CELKOM bez DPH

Merná jed.
(MJ)

Počet

Cena za MJ

Cena spolu bez
DPH

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie uchádzača
na predmet zákazky
„Pripojenie a montáž dataprojektorov“
Uchádzač
Obchodný názov: ......................................................................
Sídlo: ...................................................................
IČO: ........................................................................................
Zastúpený: ................................................................................

v y h l a s u j e m, že:
-

súhlasím s podmienkami v zákazke „Pripojenie a montáž dataprojektorov“, ktoré určil verejný
obstarávateľ vo Výzve na predloženie ponuky zverejnenej na webovej stránke dňa 23.03.2016,

-

som sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3
rokoch,

-

nemám evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

-

na mňa nebol vyhlásený konkurz, nie som v reštrukturalizácii, nie som v likvidácii, ani nebolo proti mne
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

-

nemám pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie som v obdobnej situácii podľa zákonov
a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine jeho sídla,

-

som oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania a inštaláciu a montáž pre
zariadenia uvedené v opise predmetu zákazky a v rozsahu podľa tejto Výzvy na predloženie ponuky,

-

disponujem odborným personálom potrebným na splnenie predmetu zákazky špecifikovaným verejným
obstarávateľom a som schopný poskytnúť službu (pripojiť a namontovať 4 ks dataprojetorov) v lehote do
30.04.2016.

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

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

(uviesť miesto a dátum podpisu)

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby)

Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpisom uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo soby oprávnenej konať za každého člena
skupiny dodávateľov)

Príloha č. 3

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 „Pripojenie a montáž dataprojektorov“
obstarávanej postupom podľa §9 ods.9 Zákona o verejnom obstarávaní.
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)

