Evidenčné číslo obstarávania: KO-VPP-083-16

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Michalovce, rekonštrukcia asfaltových plôch, IV. etapa“

1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530,
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do 28.04.2016 do 9,00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Michalovce, rekonštrukcia asfaltových plôch, IV. etapa“

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania

Predmetom obstarávania je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby „Michalovce, rekonštrukcia
asfaltových plôch, IV. etapa“ v areáli SPP v Michalovciach (ďalej len „PD“), zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a
výkon občasného autorského dozoru (ďalej len „AD“) počas realizácie stavby v rozsahu 30 hodín .
Realizačná projektová dokumentácia musí riešiť nevyhovujúci stav jestvujúcich vnútroareálových komunikácií. Súčasnými
prevádzkovými pomermi v areáli vznikli deformácie povrchov komunikácií, pokles uličných vpustí, rozrušenie obrubníkov
a popraskanie asfaltu. PD bude riešiť rekonštrukciu asfaltových plôch použitím cemento betónovej plochy DRAMIX o min. hrúbke
300 mm. Celková plocha komunikácií je 1 512 m2. Celková dĺžka priečnych špár je 234 m, pozdĺžne špáry 60 m, asfaltová zálievka
v dĺžke 294 m. Podľa situácie sa tiež vymenie poškodené obrubníky za obrubníky ABO 1-15 s vyvýšením 15 cm nad komunikáciu.
Celková dĺžka betónových obrubníkov ABO 1-15 je 20 m, uličných vpustí je 15 ks.
Spoločnosť SPP poskytne pre vypracovanie ponuky nasledovné podklady: 2 varianty situácie areálu vo formáte PDF.
Spoločnosť SPP poskytne Zhotoviteľovi pre vypracovanie PD nasledovné podklady: Projektovú dokumentáciu jestvujúcich
areálových komunikácií v papierovej forme.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje požadovaný predmet a rozsah zákazky a rozsah poskytnutých podkladov upresniť na obhliadke,
pričom všetky doplnenia a vysvetlenia prezentované na obhliadke budú uvedené v zápise z obhliadky, ktorý bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť podkladov na vypracovanie ponuky.
Rozsah vypracovania a dodania PD, právoplatného stavebného povolenia a AD:
3.1. Vypracovanie a dodanie PD vrátane prípadného zamerania skutkového stavu potrebného pre vypracovanie PD v rozsahu podľa
zadávacích podmienok Objednávateľa. Rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované podľa cenníka ODIS 2016. Súčasťou
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PD musí byť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. PD bude dodaná nasledovne:
1. Dodanie PD Objednávateľovi na pripomienkovanie:
a) papierová forma: 1 paré PD vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
b) elektronická forma: 1xCD s PD (výkresová časť vo formáte PDF a rozpočet a výkaz výmer v vo formáte xls).
Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme projektovú dokumentáciu na pripomienkovanie podpísaním „Protokolu o predbežnom
prevzatí diela na posúdenie“.
2. Dodanie PD Objednávateľovi po zapracovaní pripomienok:
a) papierová forma: 6 paré PD, rozpočet bude doložený v paré PD č.1 a č.2, v štyroch paré PD bude doložený výkaz výmer,
b) elektronická forma: 3xCD s PD vo formáte PDF (rozpočet v vo formáte xls. bude na 1. CD, výkaz výmer vo formáte xls. bude
na 2. a 3.CD), 1xCD - PD vo formáte v dwg. vrátane rozpočtu a výkazu výmer vo formáte xls.
Po internom schválení PD Objednávateľom Zhotoviteľ a Objednávateľ podpíšu záverečný preberací protokol – „Protokol o
odovzdaní a prevzatí diela“.
3.2. Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia vrátane obstarania všetkých dokladov a vyjadrení orgánov verejnej správy,
prípadne iných organizácií, potrebných k vydaniu stavebného povolenia. Spôsob dodania: origináli dokladov v jednom.
3.3. Výkon občasného autorského dohľadu ( ďalej len „AD“) počas realizácie stavby v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa a
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2016- príloha č. 4. Počet hodín
AD počas realizácie stavby stanovený objednávateľom: 30 hodín (predpokladaná realizácia stavby - r. 2017).
Cena za výkon odborného autorského dozoru musí zahŕňať všetky náklady potrebné na výkon činnosti odborného autorského
dozoru priamou prítomnosťou na stavbe ( t.j. vrátane dopravných a cestovných nákladov, réžie atď., ktoré objednávateľ osobitne
neuhrádza).
Koordináciu celej projektovej dokumentácie bude zabezpečovať Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o stave
rozpracovanosti plnenia predmetu objednávky na kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ zvolávať podľa potreby. Prípadné
pripomienky Objednávateľa k plneniu predmetu objednávky sa zaväzuje Zhotoviteľ zapracovať do PD. O výsledkoch dohodnutých
na kontrolných dňoch Zhotoviteľ vyhotoví zápis a zašle ho do 2 dní od konania porady Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný
zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom a na týchto kontrolných dňoch je Zhotoviteľ povinný predložiť
report (informáciu) o stave rozpracovanosti PD. Zhotoviteľ je povinný dodržať a akceptovať požiadavky Objednávateľa dohodnuté na
kontrolných dňoch.
3.4. Spôsob dodania PD:
a) Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá PD v rozsahu a v lehote stanovenej v objednávke.
b) Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme kompletne vypracovanú projektovú dokumentáciu (vrátane rozpočtu stavby a
výkazu výmer) na pripomienkovanie na základe obojstranného podpisu „Protokolu o predbežnom prevzatí diela na posúdenie“.
c) Objednávateľ interne posúdi PD a do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia PD na pripomienkovanie predloží Zhotoviteľovi
písomné pripomienky k PD (e-mailom), v ktorých Zhotoviteľa upozorní na všetky zistené nedostatky vypracovanej PD a vyzve
Zhotoviteľa na ich odstránenie. Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k PD formou písomného zápisu do „Protokolu zo
záverečného prerokovania PD“.
d) Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa do PD, prípade odstrániť vytýkané nedostatky PD do 10 pracovných
dní odo dňa doručenia pripomienok.
e) Objednávateľ prevezme PD so zapracovanými pripomienkami na posúdenie (zápis o prevzatí prepracovanej PD sa zaznačí do
„Protokolu o predbežnom prevzatí diela na posúdenie“).
f) V prípade potreby sa bude opätovne aplikovať postup podľa bodu c), d), e).
g) Objednávateľ interne schváli PD a po schválení sa podpíše záverečný preberací protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí
diela“.
h) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpise „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“, a dodaní právoplatného
stavebného povolenia.
i) Povinnou náležitosťou, resp. prílohou faktúry bude podpísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“.
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Miesto dodania projektovej dokumentácie: SPP a.s., útvar manažmentu nehnuteľností, Moldavská 12, Košice.
Kontaktná osoba vo veciach technických pre spracovanie projektu a odovzdanie projektu za objednávateľa:
p. Pavol Ďurica, tel.: +421905711978.
3.5. Obhliadka predmetu zákazky:
Prípadné ďalšie požiadavky objednávateľa budú upresnené na obhliadke, ktorá sa uskutoční dňa 27.04.2016.o 10,00 hod. na
adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
vrátnica
Plynárenská 4,
071 01 Michalovce
Kontaktná osoba: p. Pavol Ďurica, tel.: +421905711978.

4.

Typ zmluvy

Objednávka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou budú nasledovné prílohy:
- Víťazná cenová ponuka vypracovaná v skladbe podľa bodu 13.2.b) tejto výzvy,
- Všeobecné obchodné podmienky SPP.
Spoločnosť SPP trvá na týchto požadovaných dodacích a ďalších zmluvných podmienkach, ktoré budú obsahom obstarávaného
záväzkového vzťahu:
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach SPP, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou podkladov na vypracovanie ponuky.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Cenu za dodanie plnenia predmetu objednávky uhradí Objednávateľ na základe faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a doručí
Objednávateľovi po ukončení jednotlivých častí diela nasledovne:
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dodanie právoplatného stavebného povolenia - fakturácia do 15 dní od
odovzdania originálu dokladu právoplatného stavebného povolenia. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude tvoriť prílohu faktúry.
AD– fakturácia do 15 dní po odovzdaní a prevzatí stavby. Prílohou faktúry bude zástupcom objednávateľa odsúhlasený rozsah
autorského dozoru.
Zhotoviteľ je povinný fakturovať len skutočne vykonaný rozsah projektových prác a výkon autorského dozoru.
Objednávateľ si vyhradzuje oprávnenie namietať voči Zhotoviteľovi vady PD, ktoré neboli zistené v procese jej pripomienkovania.
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodatočne zistené vady Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady
preukázateľne zistí, najneskôr však do 2 rokov odo dňa podpisu „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“.
Objednávateľ si vyhradzuje právo voľby medzi nárokmi z vád diela a to:
• odstúpenie od zmluvy,
• nárok na primeranú zľavu z ceny,
• požiadavka na odstránenie vád PD v primeranej lehote.
Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok vykonaním plnenia a jeho odovzdaním na adrese objednávateľa, pod podmienkou, že
objednávateľ prevezme predmet plnenia bez akýchkoľvek výhrad. PD bude považovaná za odsúhlasenú až po podpísaní „Protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela“.
Záručná doba na zákazku ako celok je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela.
Spoločnosťou SPP stanovené Obchodné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienky SPP, ktoré sú súčasťou
podkladov na vypracovanie ponuky.
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5.

Termín poskytnutia služieb.

a) Termín začatia spracovania PD: odo dňa podpisu objednávky (predpoklad 05/2016)
b) Termín dodania PD Objednávateľovi na pripomienkovanie:............................................................................ do 30.06.2016
c) Termín doručenia pripomienok Objednávateľa k PD podľa bodu 3.1 bod 1 tejto výzvy: do 10 pracovných dní odo dňa dodania
PD Objednávateľovi.
d) Termín dodania PD Objednávateľovi po zapracovaní pripomienok podľa bodu 3.1. bod 2 tejto výzvy: do 10 pracovných dní odo
dňa zaslania pripomienok k PD Objednávateľom.
e) Termín dodania právoplatného stavebného povolenia vrátane obstarania všetkých dokladov a vyjadrení orgánov verejnej správy,
prípadne iných organizácií, potrebných k vydaniu stavebného povolenia ........................................................... do 30.08.2016
f) Predpokladaný termín výkonu autorského dozoru: počas realizácie stavby (predpoklad r. 2017).
6.

Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky:
a)

Podkladom pre vypracovanie ponuky je táto Výzva na predkladanie ponúk a :
 2 varianty situácie areálu vo formáte PDF,
 Všeobecné obchodné podmienky SPP.

b)

Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú uchádzačom poskytnuté cez
el. portál PROe.biz po ich zaregistrovaní sa na el. portál PROe.biz .

Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:

https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2666
7.

Lehota na predkladanie ponúk a elektronická aukcia:

a) Lehota na predkladanie ponúk uchádzačmi: do 29.04.2016 do 11,00 hod.
b) Spôsob predloženia ponúk: elektronicky na portál PROe.biz v súlade s bodom 13. tejto výzvy,
c) Termín konania elektronickej aukcie: 03.05.2016 o 10,00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote na predkladanie ponúk . Na neskôr doručené ponuky Spoločnosť SPP v procese
obstarávania nebude prihliadať.
8.

Podmienky účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorí spĺňa nasledovné podmienky účasti:

a)

Osobné postavenie:

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. je oprávnený poskytovať službu v rozsahu predmetu obstarávania,
2. nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním,
3. nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
4. nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
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Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
-

bodu 8 písm. a) ods. 1 - dokladom o oprávnení poskytovať službu (vypracovanie PD), nie starším ako tri mesiace,
bodu 8 písm. a):ods. 2, 3, 4 - čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača.

b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť:
predložením údajov o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby a to predložením autorizačného osvedčenia
vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v
znení neskorších predpisov v rozsahu:
- A2 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
(Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii *2-1* Dopravné stavby)
alebo
- I2 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (Platí aj pôvodné autorizačné
osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii *4-21* Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská).
Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť predložený ako fotokópia Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky s otlačkom pečiatky a
vlastnoručným podpisom držiteľa alebo overená fotokópia Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Súčasťou dokladu musí byť
Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, že:
-odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
-v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v zamestnaneckom pomere, alebo v inom pracovnom vzťahu) k
uchádzačovi.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie:
predložením osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty formou fotokópie dokladu, alebo predložením čestného
vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH.
9.

Ďalšie náležitosti ponuky

Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho čestné vyhlásenie:
a) že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania uvedenými vo výzve na
predkladanie ponúk a v podkladoch na vypracovanie ponuky,
b) že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
c) že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami SPP,
d) že sa uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou SPP nedopustil
podstatného porušenia svojich zmluvných povinností.
10.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti – všeobecné ustanovenia:

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého
člena skupiny dodávateľov osobitne a splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti alebo finančného
a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
a) požiadať uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich pravdivosť čestného vyhlásenia uchádzača, ak v priebehu
obstarávania vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého čestného vyhlásenia, alebo ak sa uchádzač stane úspešným
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na základe výsledku vyhodnotenia ponúk, a to pred uzavretím zmluvy s týmto uchádzačom; v prípade, ak uchádzač nepredloží
doklady v lehote stanovenej v žiadosti Spoločnosti SPP podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že uchádzač podmienky účasti
nesplnil;
b) požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v prípade, ak z predložených dokladov na
preukázanie splnenia podmienok účasti nie je možné posúdiť ich platnosť alebo ak nie je možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
Uchádzači, ktorí boli zaradení do Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na výkon projektovej činnosti pre potreby SPP
nemusia predložiť doklady uvedené v bodoch 8. tejto výzvy. Oznámenie o kvalifikačnom systéme č. 14333 – KSS, bolo
zverejnené vo Vestníku č. 135/2014 dňa 14.07.2014. V prípade, že víťazom tohto obstarávania bude uchádzač, ktorý je zaradený do
Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na výkon projektovej činnosti pre potreby SPP predloží na požiadanie verejného
obstarávateľa osvedčenie o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude im umožnená účasť
v elektronickej aukcii.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa“
12.

Elektronická aukcia: áno

13.

Komunikácia: elektronicky na adresu jaroslava.iglarova@spp.sk a jana.kozakovicova@spp.sk

14. Forma a spôsob predkladania ponúk
a)

Spôsob predloženia ponúk:

Ponuka uchádzača musí byť predložená len v elektronickej forme. Ponuku musí uchádzač vložiť v lehote na predloženie ponúk
podľa bodu 7. tejto výzvy do elektronického systému PROe.biz.
Podrobný návod, postup a priebeh elektronickej aukcie bude uvedený v „Pozvánke na účasť v elektronickej aukcii“, ktorá je
formulárom z el. portálu PROe.biz a táto Pozvánka bude uchádzačom doručená po ich registrácii do e-aukčného portálu PROe.biz.
b)

Obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe na el. portál PROe.biz v lehote na predloženie ponúk musí obsahovať:
- doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 8 a ďalšie náležitosti ponuky podľa bodu 9 tejto výzvy,
- cenovú ponuku vypracovanú v členení:
- cena za vypracovanie PD v rozsahu podľa bodu 3.1. tejto výzvy,
- cena za zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia vrátane obstarania všetkých dokladov a vyjadrení orgánov verejnej
správy, prípadne iných organizácií, potrebných k vydaniu stavebného povolenia podľa bodu 3.2. tejto výzvy,
- cena za zabezpečenie výkonu odborného autorského dozoru počas realizácie stavby podľa bodu 3.3. tejto výzvy, pričom cena za
výkon odborného autorského dozoru musí byť uchádzačom stanovená nasledovne:
počet hod. x hodinová sadzba v EUR bez DPH.
- celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Možnosti spôsobu spracovania cenovej kalkulácie napr.:
a) stanovením potrebného rozsahu hodín a príslušnej hodinovej sadzby
b) podľa cenníka projektových prác UNIKA
c) iný spôsob, z ktorého je zrejmý postup stanovenia ceny
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atď.
Ponuku, vypracovanú v rozsahu bodu 14. uchádzač vloží do systému PROe.biz vo formáte PDF a celkovú cenu za predmet
obstarávania v EUR bez DPH zadá aj do príslušnej kolónky na portáli PROe.biz.
Verejný obstarávateľ predloženie variantného riešenia nepripúšťa.
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk je uchádzač oprávnený predloženú ponuku vziať späť a prípadne ju nahradiť novou
ponukou.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Na 1. mieste sa umiestni uchádzač, ktorý predložil v el. aukcii a/alebo na základe individuálneho rokovania najnižšiu cenu.
Ostatným ponukám budú priradené ďalšie miesta v poradí vzostupne. Ponuka s najvyššou cenou bude umiestnená na mieste s
najvyšším poradovým číslom.
Spoločnosť SPP uzatvorí zmluvu (objednávku) s uchádzačom, ktorý sa na základe výsledku el. aukcie a/alebo na základe
individuálneho rokovania umiestnil na 1. mieste. V prípade, ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste odmietne v lehote
viazanosti ponúk uzatvoriť zmluvu (objednávku) so Spoločnosťou SPP, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu
(objednávku) s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
V prípade, ak bude mať ponuka uchádzača nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o ich vysvetlenie
alebo odstránenie. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať o uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak cenová ponuka
uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (objednávky).
16. Cena, mena a platobné podmienky
Navrhovaná cena za plnenie predmetu obstarávania musí byť v ponuke uchádzača uvedená v mene euro bez dane z pridanej
hodnoty a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o cenách, najmä so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších právnych predpisov.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ako aj primeraný zisk dodávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Úspešný uchádzač je pred uzavretím zmluvy povinný označiť, ktoré činnosti v rámci plnenia predmetu zmluvy sa budú považovať za
stavebnú činnosť pre účely fakturácie plnenia a úhrady dane z pridanej hodnoty v zmysle príslušných všeobecne záväzných
daňových právnych predpisov. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za neposkytnutie súčinnosti
k uzavretiu zmluvy.
17. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Elektronickej aukcie a/alebo individuálneho rokovania sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí na základe vyhodnotenia
predložených dokladov splnia podmienky účasti a ďalšie požiadavky stanovené obstarávateľom podľa bodu 8. a 9. tejto výzvy.
Ponuky budú vyhodnotené na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v tejto výzve na predkladanie ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačom alebo vybranými uchádzačmi o predložených ponukách.
Uchádzači môžu byť vyzvaní na predloženie revidovanej cenovej ponuky, a to aj vo viacerých kolách a úrovniach. Za účelom
predkladania revidovaných cenových ponúk si Spoločnosť SPP vyhradzuje právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo uskutočniť
individuálne rokovania s uchádzačmi realizované osobne alebo prostredníctvom telekonferencie.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s vybranými uchádzačmi o podmienkach zmluvy (objednávky).
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu v prípade, ak sa počas jej priebehu vyskytnú akékoľvek
technické problémy na strane prevádzkovateľa e-aukčného systému alebo na strane Spoločnosti SPP.
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V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neposkytne súčinnosť k uzavretiu
zmluvy v primeranej lehote stanovenej v písomnej výzve na uzavretie zmluvy, alebo ak sa po vyhodnotení ponúk zistia okolnosti
zakladajúce dôvod vylúčenia úspešného uchádzača a tento uchádzač bude z procesu obstarávania vylúčený, Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo uskutočniť opätovné vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Za týmto účelom si Spoločnosť SPP vyhradzuje právo
opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať ostatných uchádzačov o predloženie revidovaných cenových ponúk, a to bez
účasti uchádzača, ktorý od svojej ponuky odstúpil, neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol z procesu obstarávania
vylúčený.
18. Vylúčenie uchádzača
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak:
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil požadované vysvetlenie alebo
doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie
dokladov,
c) uchádzač vo svoje ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne kreslené údaje, alebo predložil falšované alebo pozmenené
doklady,
d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity,
e) ponuka uchádza nespĺňa stanovené náležitosti ponuky a z toho dôvodu ju nie je možné vyhodnotiť a uchádzač tieto nedostatky
neodstránil ani v dodatočnej lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov ponuky,
f) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
g) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou SPP,
h) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou SPP dopustil podstatného
porušenia zmluvných povinností,
i) existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý uchádzač má alebo by mohol mať neprimeranú výhodu
v procese obstarávania.
Prípadné vylúčenie bude uchádzačovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia.
19.

Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt

Ponuky uchádzačov sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov predkladaných v ponuke uchádzača
bol vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je uchádzač povinný súčasne predložiť aj ich preklad do
slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov medzi slovenským znením a znením v cudzom jazyku, bude mať prednosť
slovenské znenie. Spoločnosť SPP si v prípade pochybností vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača úradný preklad dokumentu
do slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom rozsahu uchádzač.
Komunikácia a výmena informácií s uchádzačmi sa uskutočňuje písomne listinou formou s doručením osobne alebo prostredníctvom
poštovej prepravy alebo kuriérskej služby, písomne prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach
alebo ich kombináciou. Pri telefonickej alebo osobnej komunikácii s uchádzačmi bude vyhotovený písomný záznam umožňujúci
trvalé a preukázateľné zachytenie jej skutočného obsahu. Písomný záznam podľa predchádzajúcej vety podpíšu alebo
preukázateľne odsúhlasia (písomne, e-mailom) zástupcovia všetkých zúčastnených strán. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť
podpísanie záznamu zo strany všetkých zúčastnených osôb, zápis sa elektronicky zašle na odsúhlasenie všetkým zúčastneným
stranám.
Pre potreby realizácie tohto obstarávania sa pod pojmom „písomne“ rozumie vyhotovenie dokumentu v listinnej alebo elektronickej
forme, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V súvislosti s doručovaním dokumentu sa pod pojmom „písomne“ rozumie jeho
doručenie aj prostredníctvom správy elektronickej pošty alebo obdobných elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie je
výslovne uvedené inak.
Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok plynutia lehoty. Lehoty určené podľa
týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti
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určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
20. Oznámenie a zverejnenie výsledku obstarávania a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení ponúk sa úspešnému uchádzačovi odošle písomné oznámenie o prijatí jeho ponuky. Neúspešným
uchádzačom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich ponuka sa neprijíma. Úspešný uchádzač bude písomne vyzvaný na uzavretie
zmluvy. Vo výzve podľa predchádzajúcej vety bude úspešnému uchádzačovi určená primeraná lehota na poskytnutie súčinnosti
k uzavretiu zmluvy.
Výsledok obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk, pričom sa
uvedie identifikácia úspešného uchádzača/ úspešných uchádzačov v rozsahu údajov: obchodné meno, sídlo a IČO.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
21. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.07.2016.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím. Predĺženie lehoty sa zverejní rovnakým
spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk. Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie
o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
22. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania, alebo informácia o uzavretí zmluvy,
môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 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 (ďalej
len „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
(t.j. aj obchodné tajomstvo). V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet
jeho obchodného tajomstva, je povinný Spoločnosti SPP túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzavretím zmluvy spolu s presným
vymedzením skutočností tvoriacich predmet jeho obchodného tajomstva v súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Uchádzač zároveň berie na vedomie, že rozhodnutie o prípadnom zverejnení zmluvy alebo
informácie o uzavretí zmluvy prináleží výlučne Spoločnosti SPP.
23. Ochrana osobných údajov
V prípade, ak súčasťou ponuky uchádzača 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.
24. Zrušenie obstarávania
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení obstarávania budú všetci
uchádzači písomne upovedomení. Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola zverejnená táto výzva na predkladanie
ponúk.
25. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a podklady pre vypracovanie ponuky je možné získať u kontaktných osôb uvedených
v bode 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
26. UPOZORNENIE:
Táto výzva na predkladanie ponúk nepredstavuje verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ani vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
v zmysle § 281 Obchodného zákonníka a Spoločnosť SPP nezaväzuje na uzavretie zmluvy. Toto obstarávanie nie je verejným
obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky a účasťou uchádzača
v procese obstarávania.

Evidenčné číslo obstarávania: KO-VPP-083-16

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo v lehote na prekladanie ponúk zmeniť, prípadne doplniť podmienky obstarávania uvedené
v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo jej prílohách. Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok obstarávania budú zverejnené
rovnakým spôsobom ako táto výzva na predkladanie ponúk a uchádzači, ktorí už predložili svoju ponuku budú o zmene podmienok
písomne informovaní.

Dátum zverejnenia: 22.04.2016

