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Úvodné ustanovenia
Toto obstarávanie je realizované postupom obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle ust.
§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný
zákonník“) a v súlade s internými predpismi spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej
len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“). Tento postup obstarávania nie je verejným obstarávaním
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a z toho dôvodu tieto
súťažné podklady nezakladajú subjektom zúčastneným v tomto procese obstarávania práva
o povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní. Zmluva alebo rámcová dohoda, ktorej
uzavretie má byť výsledkom tohto postupu obstarávania, nie je zmluvou alebo rámcovou dohodou
uzatváranou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Tieto súťažné podklady, vrátane všetkých jej príloh (ďalej len „podklady“), nie sú návrhom na
uzavretie zmluvy podľa ust. § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
a nezaväzujú Spoločnosť SPP k uzavretiu zmluvy.
Pojmy obstarávanie, predmet obstarávania, ponuka, podmienky účasti, navrhovateľ, zmluva alebo
rámcová dohoda a ďalšie pojmy, ktoré sa uvádzajú v týchto podkladoch a/alebo sa vyskytnú pri
vzájomnej komunikácii medzi Spoločnosťou SPP a navrhovateľmi v tomto procese obstarávania, nie
je možné vykladať v zmysle legálnych definícií identických alebo obdobných pojmov používaných
v zákone o verejnom obstarávaní ani v akomkoľvek inom kontexte aplikácie zákona o verejnom
obstarávaní.

1
1.1

Identifikačné, obchodné a kontaktné údaje Vyhlasovateľa
Identifikačné a obchodné údaje Vyhlasovateľa

Obchodné meno:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN::
BIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Webové sídlo:

1.2

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B
35 815 256
2020259802
SK2020259802
VÚB, a.s.
SK85 0200 0000 0000 3110 0012
SUBASKBX
Tatra banka, a.s.
SK55 1100 0000 0026 4700 0019
TATRSKBX
www.spp.sk

Kontaktné údaje Vyhlasovateľa

Ing. Renáta Črepovská tel.: +421 2 6262 4176
e-mail: renata.crepovska@spp.sk
Mgr. Zuzana Zemková tel.: +421 2 6262 4179
e-mail: zuzana.zemkova2@spp.sk

2
2.1

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Názov predmetu súťaže

SW riešenie pre správu SW licencií
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2.2

Špecifikácia predmetu súťaže

Predmetom súťaže je dodanie diela SW riešenie pre správu licencií (ďalej „SAM“ - Software Asset
Management) pre zabezpečenie presnejšej a prehľadnejšej evidencie SW licencií. V rámci SAM bude
zabezpečená:
1. evidencia licencií,
2. inventarizácia a reporting licencií,
3. priradenie a odobratie licencií do/z používania,
4. meranie a monitoring aktuálne používaných licencií v prostredí Spoločnosti SPP,
vrátane poskytnutia súvisiacich služieb, ktoré Spoločnosť SPP bude objednávať podľa svojich
potrieb.
Celý predmet súťaže je členený na:
a) základnú časť - dodanie diela SW riešenie pre správu licencií (SW licencie a práce: analýza,
vývoj, implementácia, testovanie, školenie, vytvorenie dokumentácie,...)
b) rámcovú časť - poskytovanie služieb a dodávanie nových SW licencií na základe objednávok:
i. služby starostlivosti o SW za účelom udržania jeho funkčnosti (update, upgrade),
ii. on demand údržba diela,
iii. vývoj diela na základe požiadaviek vrátane dodávky nových SW licencií,
iv. konzultačné služby a odborné poradenstvo k dielu nad rámec starostlivosti a údržby,
v. školenia užívateľov a správcov diela.
Objednávanie plnenia bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Spoločnosti SPP a uzavretie
rámcovej dohody nezaväzuje Spoločnosť SPP na objednanie celého predpokladaného rozsahu
tovaru a/alebo služieb, ktoré sú predmetom súťaže.
Bližšia funkčná a technická špecifikácia predmetu súťaže je uvedená v prílohe č. 1 týchto podkladov,
ktorá bude poskytnutá potenciálnym dodávateľom na po podpise Dohody o mlčanlivosti (príloha č.6) /
navrhovateľ doručí 2 originály do Spoločnosti SPP/.

2.3

Rozdelenie predmetu súťaže na časti

Predmet súťaže nie je rozdelený na časti. Navrhovateľ je povinný predložiť návrh na predmet súťaže
v rozsahu špecifikovanom v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v týchto súťažných
podkladoch a jeho prílohách.

2.4

Variantné riešenie

Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje.

3
3.1

Obchodné podmienky
Typ zmluvy

Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe rámcovej dohody na dodanie
diela a služieb „Rámcová dohoda na dodávku diela – softvérovej aplikácie pre správu licencií
„Software Asset Management“ a poskytnutie súvisiacich služieb a plnení“ (ďalej len „zmluva“),
uzatváraná podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.
Plnenie rámcovej časti zmluvy bude možné len na základe čiastkovej zmluvy, ktorá môže mať aj
formu objednávky, ktorej súčasťou bude presná špecifikácia predmetu plnenia.
Objednávanie plnenia bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Spoločnosti SPP a uzavretie
zmluvy nezaväzuje Vyhlasovateľa na objednanie celého predpokladaného množstva/resp. rozsahu
tovaru a služieb, ktoré sú predmetom súťaže.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa
stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“) tvoria prílohu
č. 2 k týmto súťažným podkladom.
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je však
navrhovateľ povinný zohľadniť obchodné podmienok v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 týchto
súťažných podkladov. Navrhovateľ je oprávnený predložiť vo svojom návrhu návrhy na úpravu alebo
doplnenie zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na
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samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V prípade, ak
medzi Spoločnosťou SPP a navrhovateľom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach, alebo v
prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol navrhovateľom vyplnený pri
zohľadnení zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny v ich znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 týchto
podkladov.

3.2

Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Termín plnenia:

10 týždňov od podpisu zmluvy, najneskôr 31.12.2016 základná časť
14 dní od uzavretia čiastkovej zmluvy – rámcová časť

Doba trvania záväzkového vzťahu: 4 roky

3.3

Cena, mena a platobné podmienky

Navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu súťaže musí byť v návrhu navrhovateľa 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 predpisov. Ak
má navrhovateľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky, musí byť cena určená spôsobom obvyklým
v medzinárodnom obchodnom styku a v súlade s cenovými predpismi, platnými v krajine sídla
navrhovateľa.
Cena uvedená v návrhu musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady navrhovateľa
súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ako aj primeraný zisk navrhovateľa. Cena za plnenie predmetu
zmluvy bude vyjadrená v mene euro a bude dohodnutá bez závislosti na iných svetových menách.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. Ďalšie daňové,
fakturačné a platobné podmienky sú uvedené v obchodných podmienkach, ktoré tvoria prílohu č. 2
týchto súťažných podkladov.

3.4

Ďalšie osobitné podmienky plnenia

Nie sú.

4
4.1

Vysvetľovanie, dopĺňanie a zmena podmienok súťaže, zrušenie súťaže
Vysvetľovanie podmienok súťaže

Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených
v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v týchto súťažných podkladoch a ich
prílohách, a to na základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na
nasledovné adresy kontaktných osôb: renata.crepovska@spp.sk, zuzana.zemkova2@spp.sk. Žiadosti
o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť na vyššie
uvedené kontaktné adresy najneskôr v lehote do 28.09.2016, 10:00 hod. Do predmetu e-mailu
prosím uveďte „SAM – žiadosť o vysvetlenie podmienok súťaže“.
Odpovede na otázky uvedené v žiadosti zašle Vyhlasovateľ všetkým subjektom, ktorí vyžiadali
súťažné podklady a zároveň zverejní rovnakým spôsobom, ako bolo zverejnené oznámenie
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

4.2

Zmena alebo doplnenie podmienok súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v oznámení o
vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a/alebo v týchto súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo
doplnenia súťažných podmienok budú zverejnené oznámené spôsobom, akým bola táto súťaž
vyhlásená.
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4.3

Zrušenie súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.

5
5.1

Podmienky účasti
Podmienky účasti a doklady na ich preukázanie

Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa nasledovné
podmienky účasti:
a)

Osobné postavenie:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie
dodávať tovar a služby, ktoré sú predmetom súťaže;
2. Navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky
trestný čin,
3. Navrhovateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie,
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, daňové nedoplatky v Slovenskej republike
a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania,
4. Na majetok navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku,
5. Navrhovateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto obchodnej
verejnej súťaže závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností
alebo závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho
práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov.
Vyššie uvedené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovateľ preukáže
predložením nasledovných dokladov:
Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa ods. 1 tohto bodu navrhovateľ vo svojej
ponuke nepredkladá. Splnenie podmienky účasti si Vyhlasovateľ overí z verejne dostupných
informácií.
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa ods. 2 až 5 navrhovateľ vo svojej
ponuke predloží čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov.

b)

Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ
povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Navrhovateľ predloží zoznam referencií/zmlúv na SW riešenie v tomto predmete súťaže
alebo na obdobný predmet plnenia porovnateľného rozsahu ako je predmet súťaže,
zrealizovaných od 1.1:2013 až do súčasnosti v SR alebo v členských štátoch EÚ. Pre
splnenie podmienky účasti sa požaduje uviesť najmenej 2 referencie s minimálnym počtom
500 monitorovaných zariadení (pracovné stanice, servery, notebooky) a so správou licencií
pre 500 užívateľov (zamestnancov).
2. Profesijné životopisy členov tímu navrhovateľa/dodávateľa určených pre realizáciu tohto
diela, z toho minimálne 1 slovensky/česky hovoriaci konzultant resp. tlmočník zabezpečený
navrhovateľom/dodávateľom, ktorý má znalosti z procesov ITIL (predloženie certifikátu) a
praktické skúsenosti ako konzultant pri zavádzaní riešenia pre správu licencií a/alebo
majetku v spoločnosti s min. počtom 500 monitorovaných zariadení (pracovné stanice,
servery, notebooky) a so správou licencií pre 500 užívateľov (zamestnancov). Preukázať
formou predloženia CV (životopisu) s uvedením projektov na ktorých sa konzultant
zúčastňoval. Najmenej 1 referenčný projekt musí spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
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Za účelom preukázania splnenia technickej a odbornej spôsobilosti podľa tohto odseku
navrhovateľ vo svojej ponuke predloží zoznam referencií a profesných životopisov v zmysle
požiadaviek Spoločnosti SPP, t.j. podľa vzorov formulárov pre referencie a CV, ktoré sú súčasťou
príloh súťažných podkladov.
c)

Finančné alebo ekonomické postavenie
Za účelom preukázania finančného a ekonomického postavenia je navrhovateľ povinný predložiť
Vyhlasovateľovi:
1. Predloženie osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo čestného
vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je
platcom DPH.
Za účelom preukázania splnenia finančného a ekonomického postavenia podľa tohto odseku
navrhovateľ vo svojej ponuke predloží fotokópiu osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z
pridanej hodnoty, alebo čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nie je platcom DPH.

5.2

Spoločné ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti

Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti sa predkladajú v elektronickej forme,
a to vo forme scanu originálu dokladu alebo scanu úradne overenej kópie dokladu. Všetky
požadované doklady musia byť podpísané navrhovateľom, štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo
členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene
navrhovateľa v záväzkových vzťahoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu súťaže:
a)

požiadať navrhovateľa o predloženie dokladov preukazujúcich pravdivosť predloženého
čestného vyhlásenia navrhovateľa;

b)

požiadať navrhovateľa 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.

V prípade, ak navrhovateľ nepredloží doklady v lehote stanovenej v žiadosti podľa predchádzajúcej
vety, má sa za to, že navrhovateľ podmienky účasti nesplnil.

6

Podmienky vypracovania a predkladania návrhov

Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými
v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch. Pokiaľ nie je
výslovne uvedené inak, návrhom sa rozumie vyplnený návrh na plnenie kritérií spolu s dokladmi na
preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšími požadovanými dokladmi uvedenými v bode 6.3
týchto súťažných podkladov.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto súťaže v súlade s podmienkami
uvedenými v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži
predkladá Vyhlasovateľovi svoj návrh, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá návrh.

6.1

Lehota na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 03.10. 2016 13:00 hod.
Návrhy musia byť doručené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v týchto súťažných
podkladoch vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí
stanovenej lehoty alebo predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným
spôsobom sa nebude prihliadať.
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade
bude oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako bolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do
uplynutia stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať predložený návrh
späť a prípadne ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení návrhov
sa naň neprihliada.

6.2

Forma a spôsob podávania návrhov

Navrhovateľ je povinný predložiť návrh v elektronickej forme prostredníctvom e - aukčného portálu
proebiz.com po zaregistrovaní sa na e-aukčnou portáli proebiz. Vyhlasovateľ Vám zašle
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com výzvu na účasť v súťaži. Vo výzve budú uvedené
všetky príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený portál. Súčasťou výzvy bude aj prihláška,
v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, odošlete ju a následne Vám bude zaslaný
desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do e-aukčného portálu na
adrese https://spp.proebiz.com. V elektronickej aukčnej sieni si môžete prevziať súťažné podklady s
prílohami, oboznámiť sa s prácou v aukčnom prostredí a následne vložiť svoj návrh. Funkčná
a technická špecifikácia Vám bude poskytnutá až po podpísaní Dohody o mlčanlivosti.
Návrh doručený na inú adresu alebo iným spôsobom, ako podľa predchádzajúcej vety, sa bude
považovať za nedoručený, v súťaži sa neotvorí a nebude sa naň prihliadať.
Návrh musí pozostávať z dvoch oddelených osobitne označených častí, z ktorých:
a)

jedna časť návrhu bude obsahovať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a ďalšie
požadované doklady, s výnimkou návrhu na plnenie hodnotiacich kritérií (ďalej len „dokladová
časť“);

b)

druhá časť návrhu bude obsahovať dokumenty, z ktorých vyplýva návrh uchádzača na plnenie
hodnotiacich kritérií (ďalej len „kriteriálna časť“), t.j. cenový návrh.

Každá časť návrhu bude tvoriť samostatný elektronický dokument vo formáte .pdf s nižšie uvedeným
označením, ktorý bude obsahovať scany originálov dokumentov uvedených v bode 6.3 týchto
súťažných podkladov alebo ich úradne overených kópií. Súčasťou dokladovej časť je návrh SW
riešenia predmetu súťaže ako excel a word súbory v zmysle príloh Funkčnej a technickej špecifikácie
(príloha č. 1) a návrh na plnenie kritérií bez vedenia cien.
Dokladovú časť návrhu navrhovateľ označí názvom „DOKLADY“.
Kriteriálnu časť návrhu navrhovateľ označí názvom „CENA“.

6.3

Povinné náležitosti obsahu návrhu

6.3.1

Dokladová časť návrhu musí obsahovať:

1. Krycí list s nasledovnými údajmi:
(i)

obchodné meno a sídlo navrhovateľa,

(ii)

meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje kontaktnej osoby navrhovateľa,

(iii)

názov predmetu súťaže,

(iv)

zoznam dokumentov predložených v dokladovej časti návrhu,

(v)

podpis osoby/osôb oprávnených konať za navrhovateľa vo veci predloženia návrhu
v súťaži;

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 5.1 týchto súťažných
podkladov;
3. Čestné vyhlásenie navrhovateľa:
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(i)

že navrhovateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami súťaže
uvedenými v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, v súťažných
podkladoch a ich prílohách, ktoré v súvislosti s touto súťažou prevzal, vrátane
obchodných podmienok obsiahnutých v prílohe č. 2 súťažných podkladov,

(ii)

že všetky navrhovateľom predložené doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé
a úplné.

Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 5 týchto podkladov.
4. Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že ním uvedený konzultant sa bude osobne podieľať celej
realizácie tohto predmetu súťaže.
5. Navrhovateľ vo svojom návrhu predloží návrh SW riešenia predmetu súťaže v zmysle
podkladov Vyhlasovateľa, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto podkladov a návrh na plnenie kritérií
bez uvedenia cien.
6. Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej navrhovateľa pri predložení návrhu, ak návrh
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista
navrhovateľa.
Dokladová časť návrhu nesmie obsahovať návrh na plnenie hodnotiacich kritérií ani žiaden
dokument, z ktorého by čo i len čiastočne vyplýval návrh na plnenie hodnotiacich kritérií
alebo cenový návrh navrhovateľa.

6.3.2 Kriteriálna časť návrhu musí obsahovať:
1.

2.

6.4

Krycí list s nasledovnými náležitosťami:
(i)

obchodné meno a sídlo navrhovateľa,

(ii)

meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje kontaktnej osoby navrhovateľa,

(iii)

názov predmetu súťaže,

(iv)

zoznam dokumentov predložených v kriteriálnej časti návrhu,

(v)

podpis osoby/osôb oprávnených konať za navrhovateľa vo veci predloženia návrhu
v tejto súťaži;

Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií (cena), ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných
podkladov vyplnený v súlade s podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch.

Ochrana osobných údajov

V prípade, ak sú súčasťou návrhu 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“), navrhovateľ je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so
spracúvaním jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Vzor
súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov.

6.5

Zábezpeka

Nevyžaduje sa.

7
7.1

Otváranie a vyhodnotenie návrhov
Otváranie návrhov

Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 03.10.2016. Návrhy
budú otvárané v poradí, ako boli Vyhlasovateľovi doručené. Vyhlasovateľ v prvom kroku otvorí
dokladové časti návrhov. Vyhlasovateľ pristúpi k otváraniu kriteriálnej časti návrhov až po úplnom
vyhodnotení splnenia podmienok účasti navrhovateľov a po vyhodnotení dokladových častí návrhov.
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Kriteriálne časti návrhov Vyhlasovateľ otvorí len vo vzťahu k tým návrhom, ktoré neboli zo súťaže
vylúčené.

7.2

Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov návrhov

V prípade, ak bude návrh obsahovať chyby v písaní, počítaní, alebo iné zrejmé obsahové alebo
formálne nedostatky, Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o ich vysvetlenie alebo
odstránenie. Pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov návrhu nie je navrhovateľ oprávnený
meniť svoj návrh nad rámec nedostatkov vytýkaných v písomnej žiadosti o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov. V opačnom prípade si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo návrh zo súťaže
vylúčiť.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o vysvetlenie, v prípade ak cenová časť
návrh navrhovateľa (ďalej len „cenový návrh“) bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky
dodávania obstarávanej komodity. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže návrh, ktorý
obsahuje mimoriadne nízky cenový návrh.

7.3

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Kritérium na vyhodnotenie návrhov: ekonomicky najvýhodnejší návrh:
100 bodov = 10 bodov Funkčná a technická špecifikácia + 10 bodov Referencie + 80 bodov Cena
celkom.
Na 1. mieste sa umiestni návrh s najvyšším počtom bodov. Ostatným návrhom budú priradené ďalšie
miesta v poradí vzostupne. Ponuka s najnižším počtom bodov za všetky kritériá bude umiestnená na
mieste s najvyšším poradovým číslom. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvný vzťah s navrhovateľom, ktorý sa
umiestnil na 1. mieste v poradí.

7.4

Vyhodnotenie návrhov

Predložené návrhy budú vyhodnotené z nasledovných hľadísk:
a)
b)
c)
d)

z hľadiska splnenia stanovených podmienok účasti,
z hľadiska splnenia stanovených formálnych a obsahových náležitostí návrhu,
z hľadiska splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa na predmet zmluvy,
na základe stanovených kritérií pre vyhodnotenie návrhov.

Predmetom hodnotenia z hľadiska podľa písm. d) budú len tie návrhy, ktoré neboli z tejto obchodnej
verejnej súťaže vylúčené na základe hodnotenia z hľadísk podľa písm. a) až c).
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom alebo vybranými navrhovateľmi
o predložených návrhoch.
Navrhovatelia môžu byť vyzvaní na predloženie revidovaného cenového návrhu, a to aj vo viacerých
kolách a úrovniach. Za účelom predkladania revidovaných cenových návrhov si Vyhlasovateľ
vyhradzuje právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo uskutočniť
individuálne rokovania s
navrhovateľmi realizované osobne alebo prostredníctvom telekonferencie. V prípade realizácie
elektronickej aukcie budú detailné podmienky a termín konania elektronickej aukcie oznámené
navrhovateľom v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii zaslanej prostredníctvom elektronického
aukčného portálu proebiz.com.
Vyhlasovateľ 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 Vyhlasovateľa.
Ak navrhovateľ neaktualizuje v elektronickej aukcii svoj návrh, v takom prípade bude pri vyhodnotení
návrhov braný do úvahy jeho posledný cenový návrh predložený Vyhlasovateľovi pred elektronickou
aukciou.
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v týchto
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súťažných podkladoch, a ktorý sa na základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich
kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení návrhov úspešný navrhovateľ neposkytne súčinnosť k
uzavretiu zmluvy v primeranej lehote stanovenej v písomnej výzve Vyhlasovateľa na uzavretie zmluvy,
alebo ak sa po finálnom vyhodnotení návrhov zistia okolnosti zakladajúce dôvod vylúčenia
navrhovateľa a tento navrhovateľ bude zo súťaže vylúčený, Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
uskutočniť opätovné vyhodnotenie návrhov a zostaviť nové poradie úspešnosti navrhovateľov. Za
týmto účelom si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať
ostatných navrhovateľov o predloženie revidovaných cenových návrhov, a to bez účasti navrhovateľa,
ktorý neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol zo súťaže vylúčený.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

7.5

Vylúčenie návrhu zo súťaže

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť návrh zo súťaže, ak:
a)

navrhovateľ nesplnil stanovené podmienky účasti,

b)

navrhovateľ 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)

navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo
predložil falšované alebo pozmenené doklady,

d)

cenový návrh navrhovateľa je mimoriadne nízky vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity,

e)

návrh nespĺňa stanovené obsahové alebo formálne náležitosti a z toho dôvodu ho nie je možné
vyhodnotiť, alebo ak navrhovateľ neodstránil nedostatky návrhu ani v dodatočnej lehote
stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov návrhu,

f)

navrhovateľ pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov návrhu zmenil svoj návrh nad
rámec vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti Vyhlasovatľa o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov návrhu,

g)

návrh navrhovateľa nespĺňa požiadavky na predmet súťaže,

h)

navrhovateľ je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom
Vyhlasovateľom,

i)

navrhovateľ sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so
Vyhlasovateľom dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,

j)

existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý navrhovateľ má alebo by
mohol mať neprimeranú výhodu v súťaži.

Prípadné vylúčenie bude navrhovateľovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia.

7.6

Oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy

Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta.
Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy v lehote
stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
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7.7

Lehota viazanosti návrhov

Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.12.2016.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto oznámenie o vyhlásení obchodnej
verenej súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty
viazanosti návrhov.

7.8

Zverejnenie zmluvy

Navrhovateľ berie na vedomie, že zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tejto súťaže, 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
navrhovateľ nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet jeho
obchodného tajomstva, je povinný Vyhlasovateľovi 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.
Navrhovateľ zároveň berie na vedomie, že rozhodnutie o prípadnom zverejnení zmluvy alebo
informácie o uzavretí zmluvy prináleží výlučne Vyhlasovateľovi.

8

Komunikácia a jazyk v súťaži, doručovanie a počítanie lehôt

Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov predkladaných
v návrhu bol vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je navrhovateľ povinný
súčasne predložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov medzi
slovenským znením a znením v cudzom jazyku, bude mať prednosť slovenské znenie. Vyhlasovateľ si
v prípade pochybností vyhradzuje právo vyžiadať si od navrhovateľa úradný preklad dokumentu do
slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom rozsahu
navrhovateľ.
Komunikácia a výmena informácií s navrhovateľmi sa uskutočňuje písomne listinou formou
s doručením osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérskej služby, písomne
elektronickou formou prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach
alebo ich kombináciou. Pri telefonickej alebo osobnej komunikácii s navrhovateľmi 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.
V rámci tejto súťaže Vyhlasovateľ uprednostňuje elektronickú formu písomnej komunikácie.
Návrhy sa predkladajú výlučne v elektronickej forme.
Rokovania s navrhovateľmi budú realizované v slovenskom jazyku.
Pre potreby realizácie tejto súťaže 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 v listinnej forme do podateľne
Spoločnosti SPP na meno kontaktných osôb uvedených v bode 1.2 týchto súťažných podkladov alebo
elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy kontaktných osôb uvedené v bode 1.2
týchto súťažných podkladov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Spoločnosť SPP upozorňuje, že návrhy je možné predkladať len elektronicky prostredníctvom portálu
poebiz.com.
Pri doručovaní písomností do podateľne Spoločnosti SPP je potrebné uviesť nasledovnú adresu:
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Podateľňa
Ing. Renáta Črepovská
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika
Pri osobnom doručení písomností do podateľne Vyhlasovateľa je potrebné vziať do úvahy jej
nasledovné úradné hodiny.
Pondelok
8,00 – 13,00 hod.
Utorok
8,00 – 13,00 hod.
Streda
11,00 – 16,00 hod.
Štvrtok
8,00 – 13,00 hod.
Piatok
8,00 – 13,00 hod.
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 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.

9

Ďalšie právne informácie

1. Účasť navrhovateľa v tejto súťaži je dobrovoľná. Navrhovateľ akceptovaním podmienok, uvedených
v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách
zároveň akceptuje, že táto súťaž nie je postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní.
2. Navrhovateľ berie na vedomie, že odmietnutie jeho návrhu, vylúčenie jeho návrhu zo súťaže, alebo
zrušenie súťaže, nezakladá právo na podanie opravných prostriedkov alebo revíznych postupov
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním a predložením návrhu a
jeho účasťou v tejto súťaži, a to ani v prípade, ak bol jeho návrh prijatý ako víťazný, odmietnutý alebo
vylúčený, ani ak alebo bola súťaž zrušená.
4. Navrhovateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsiahnuté v týchto súťažných
podkladoch, sú dôverné. Navrhovateľ a každá osoba, ktorej boli tieto podklady doručené je povinná
nakladať s nimi ako s predmetom obchodného tajomstva, najmä dodržiavať vo vzťahu k týmto
informáciám povinnosť mlčanlivosti a zabezpečiť vykonanie všetkých právnych a technických
opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretím osobám, voči ich zneužitiu, a to
v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej informácie a jej zrejmému
významu. V prípade porušenia tohto záväzku sa navrhovateľ zaväzuje nahradiť škodu, ktorá týmto
konaním Vyhlasovateľovi vznikla. Navrhovateľ akceptovaním podmienok uvedených v týchto
súťažných podkladoch súhlasí, že v prípade porušenia povinnosti utajovania dôverných informácií
zaplatí Vyhlasovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 EUR. Uplatnenie nároku Vyhlasovateľa na
náhradu škody v jej plnom rozsahu nie je týmto dotknuté.
5. Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré jej boli v priebehu tejto súťaže poskytnuté
jednotlivými navrhovateľmi, nebude zverejňovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám, okrem ak jej
takáto povinnosť vyplýva z osobitných právnych predpisov. Záznamy z rokovaní alebo
z vyhodnocovania návrhov sú súčasťou internej dokumentácie Vyhlasovateľa k tejto súťaži.
Vyhlasovateľ neposkytuje informácie súvisiace s priebehom tejto súťaže tretím osobám, okrem
prípadov, ak jej to vyplýva z osobitných právnych predpisov.
6. Tieto súťažné podklady, vrátane ich príloh, sú duševným vlastníctvom Vyhlasovateľa.
Osoba, ktorej boli tieto podklady doručené, alebo inak sprístupnené, nie je oprávnená tieto podklady
alebo ktorúkoľvek ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vyhlasovateľa kopírovať,
publikovať, zverejňovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám, okrem ak sú použité výhradne
v súvislosti s touto súťažou.
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Existencia týchto práv nie je obmedzená trvaním tejto súťaže.

10 Zoznam príloh
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7

Funkčná a technická špecifikácia predmetu obstarávania
Obchodné podmienky
Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií
Vzor čestného vyhlásenia navrhovateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti
osobného postavenia
Vzor čestného vyhlásenia navrhovateľa – súhlas s podmienkami súťaže
Dohoda o mlčanlivosti
Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
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