Evidenčné číslo obstarávania: KR-VPP-125-16

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Psychodiagnostické testovanie Hogan“
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Ing. Jana Krištofová
e-mail: jana.kristofova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354
Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4248, +421 905 254 667
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do
03.11.2016 do 11.00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Psychodiagnostické testovanie Hogan

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na psychodiagnostické testovanie Hogan pre vybraných
zamestnancov Spoločnosti SPP.
Cieľom psychodiagnostického testovania Hogan je:
- pomoc spoločnostiam dramaticky znižovať fluktuáciu zamestnancov,
- zvyšovanie produktivity práce prostredníctvom prijímania vhodných ľudí,
- rozvíjanie kľúčových talentov,
- vyhodnocovanie leadership potenciálu.
Predmet obstarávania zahŕňa najmä:
a)
-

Hoganové osobnostné dotazníky v slovenskom jazyku:
Hoganov osobnostný dotazník (HPI),
Hoganov osobnostný dotazník (HDS),
Hoganov osobnostný dotazník (MPVI),

Hoganové osobnostné dotazníky budú realizované on line. Dodávateľ zašle na základe požiadavky
objednávateľa v rozsahu objednávky prístup/-y s vygenerovaním prihlasovacích údajov k on line
dotazníku/-om kontaktnej osobe HR.
Na základe požiadavky HR bude k vyplnenému a zaslanému Hoganovmu osobnostnému dotazníku
vypracovaný konzultantom uchádzača požadovaný typ správy.
b)
-

Vypracovanie správy:
Základná správa:
Dátová správa k dotazníku HPI (pracuje s ňou certifikovaná osoba HR Spoločnosti SPP),
Grafická správa k dotazníkom HDS a MPVI,
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-

Opisná správa zahŕňa krátke a dlhé správy k dotazníkom HPI, HDS, MPVI, avšak Spoločnosť SPP
požaduje len krátke správy:
Typ dotazníka
Typ opisnej správy

KRÁTKA

HPI

HDS

MVPI

Kariéra

Insight

Kompas

Spoločnosť SPP požaduje pri jednotlivých typoch dotazníkov len vyznačené typy správ.
-

Špecifická správa:
Plus správa,
Flash správa.

Na základe požiadavky HR môže byť následne k testovanému zamestnancovi SPP zrealizovaná spätná
väzba.
c) Spätnú väzbu vedenú konzultantom:
- Individuálna spätná väzba,
- Skupinová – tímová spätná väzba.
Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.
4.

Typ zmluvy
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb – „Psychodiagnostické testovanie metódou Hogan“ (ďalej len
„Zmluva“)
Návrh zmluvy alebo návrh minimálnych požadovaných dodacích a ďalších zmluvných podmienok, na
ktorých Spoločnosť SPP trvá a ktoré budú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu tvorí prílohu
č. 2 k tejto Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“).

5.

Termín poskytnutia služieb: od podpisu Zmluvy

6.

Doba trvania záväzkového vzťahu: 3 roky od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy

7.

Lehota na predkladanie ponúk: do 07.11.2016 do 11.00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v procese
obstarávania sa na ne nebude prihliadať.

8.

Podmienky účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti:
a) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. je oprávnený, poskytovať požadovanú službu v rozsahu predmetu obstarávania - preukazuje
výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom o oprávnení podnikať preukazujúci
oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré
sú predmetom obstarávania, nie starší ako 3 mesiace;
2. nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním – preukazuje čestným vyhlásením;
3. nebol na majetok uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
– preukazuje čestným vyhlásením;
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4. nemá evidované 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 – preukazuje čestným vyhlásením;
5. že som sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením obstarávania závažného
porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného porušenia
povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva
podľa osobitných predpisov – preukazuje čestným vyhlásením;
6. že som sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. nedopustil podstatného porušenia svojich zmluvných
povinností – preukazuje čestným vyhlásením.
Doklady (čestné vyhlásenie) uchádzač predkladá ako SCAN dokumentov vo formáte „pdf“ na
e-aukčný portál proebiz.com. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 6 tejto Výzvy.
b) Finančné alebo ekonomické postavenie
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
7. 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.
Doklad (kartičku IČO DPH) uchádzač predkladá ako scan dokumentu vo formáte „pdf“ na eaukčný portál proebiz.com.
c) Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
8. Referenčným zoznamom zmlúv (referencií) s rovnakým predmetom zmluvy ako je predmet
obstarávania (Psychodiagnostické testovanie Hogan) za obdobie predchádzajúcich 3 rokov (3
roky predchádzajúce dňu odoslania Výzvy na predloženie ponuky) v rozsahu tabuľky, ktorá bude
tvoriť prílohu súťažných podkladov.
Referenčný zoznam zmlúv (referencií) musí obsahovať minimálne 4 referencie od rôznych
odberateľov, pričom sa požaduje, aby celková zmluvná cena poskytnutých referencií bola
sumárne za 3 roky vo výške minimálne 5.000,- Eur bez DPH a súčasne najmenej jedna
referencia od jedného odberateľa z tohto zoznamu bola v minimálnej výške 2.000,- Eur (a to aj
kumulatívne za 3 roky). Každá z referencií uvedených v zozname musí obsahovať minimálne
nasledujúce údaje:
obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa,
termín poskytnutia služby,
typ realizovanej správy (Dátová, Grafická, Opisná, Plus, Flash správa),
typ realizovanej spätnej väzby (Individuálna, Skupinová – tímová spätná väzba),
celkovú zmluvnú cenu v Eur bez DPH za poskytnutú službu pre daného odberateľa, ktorá bola
fakturovaná. Celková zmluvná cena v prípade cudzej meny sa uvedie v pôvodnej mene
a v mene Eur. K prepočtu cudzej meny na Eur sa použije kurz Európskej centrálnej banky
platnú ku dňu zverejnenia.
- kontaktnú osobu odberateľa (meno, tel. kontakt, e-mail), u ktorej je možné referencie overiť.
-

Referenčný zoznam zmlúv (referencií) predkladá uchádzač v zmysle Prílohy č. 4 tejto Výzvy.
9. Zoznamom konzultantov, ktorí budú zodpovední za vypracovanie požadovanej správy,
konzultácie k správam a vypracovanie spätných väzieb. Zoznam konzultantov musí obsahovať
minimálne 2 konzultantov.
K zoznamu konzultantov uchádzač predloží profesijné životopisy navrhnutých konzultantov,
z ktorých budú zrejmé minimálne nasledujúce údaje:
- meno a priezvisko konzultanta,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie konzultanta, minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
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- certifikát konzultanta uchádzača, ktorý ho oprávňuje interpretovať výstupy psychodiagnostické
testovania Hogan,
- čestné prehlásenie konzultanta, že poskytol individuálne a skupinové spätné väzby k výsledkom
psychodiagnostiky Hogan v počte min. 30 hodín.
Zoznam konzultantov predkladá uchádzač v zmysle Prílohy č. 5 tejto Výzvy.
d) Ďalšie náležitosti ponuky:
Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho:
10. Čestné vyhlásenie:
- že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách,
- že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že sa uchádzač nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením obstarávania
závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov - preukazuje čestným vyhlásením.
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 7 tejto Výzvy.
11. Vzor (ukážku) dátovej správy „FLASH“
12. Vzor (ukážku) opisnej správy „INSIGHT“
13. Akceptovaný návrh zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy - preukazuje vyplneným
a podpísaným návrhom zmluvy.
14. Návrh na plnenie kritérií (Cenník) v zmysle Prílohy č. 3 tejto Výzvy. Návrh na plnenie kritérií
predloží uchádzač ako podpísaný a vyplnený scan dokumentu v „pdf.“ – preukazuje vyplnenou
a podpísanou tabuľkou Návrhu na plnenie kritérií.
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.
Doklady uchádzač predkladá ako SCAN dokumentov vo formáte „pdf“ na e-aukčný portál
proebiz.com
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 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.
9.

Zábezpeka
Nevyžaduje sa

10. Forma a spôsob predkladania ponúk
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Elektronicky prostredníctvom portálu proebiz.com
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2737
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk je uchádzač oprávnený predloženú ponuku vziať späť
a prípadne ju nahradiť novou ponukou. Späťvzatá ponuka sa neotvára a v procese obstarávania sa na
ňu neprihliada. Ponuka doručená na inú adresu, v inej forme, alebo iným spôsobom, ako je ustanovené
v tejto výzve, sa bude považovať za nedoručenú, v procese obstarávania sa neotvorí a nebude sa na
ňu prihliadať.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena – 100%
12. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Do hodnotenia cenových ponúk postúpia len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti.
Uchádzač nacení Prílohu č. 3 tejto Výzvy (Návrh na plnenie kritérií).
Po vyhodnotení kritéria – najnižšia cena môžu byť uchádzači 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.
V prípade realizácie elektronickej aukcie budú detailné podmienky a termín konania elektronickej aukcie
oznámené uchádzačom v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii zaslanej prostredníctvom
elektronického aukčného portálu proebiz.com.
Na prvom mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou celkovou cenou za 3 roky poskytovania služieb,
ktorý tvorí súčet súčinov jednotkovej ceny a predpokladaného množstva za položku za obdobie 3 rokov.
Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne.
Zmluva bude uzatvorená s uchádzačom, ktorý sa umiestni na 1. mieste.
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.
13. 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.
14. Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov ponuky
V prípade, ak bude ponuka uchádzača obsahovať chyby v písaní, počítaní, alebo iné zrejmé obsahové
alebo formálne nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o ich vysvetlenie
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alebo odstránenie. Pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky uchádzač nie je oprávnený
meniť svoju ponuku nad rámec nedostatkov vytýkaných v písomnej žiadosti o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov doručenej uchádzačovi. V opačnom prípade si Spoločnosť SPP vyhradzuje
právo ponuku uchádzača z postupu obstarávania vylúčiť.
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. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť z postupu obstarávania ponuku uchádzača, ktorá
je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity.
15. 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) uchádzač pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky zmenil svoju ponuku nad rámec
vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti Spoločnosti SPP o vysvetlenie alebo odstránenie
nedostatkov ponuky doručenej uchádzačovi,
g) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
h) uchádzač nezložil zábezpeku v lehote, výške a spôsobom uvedeným v týchto podkladoch, ak sa
vyžaduje zloženie zábezpeky,
i) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou
SPP,
j) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou
SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
k) 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.
16. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
Komunikácia medzi uchádzačmi a Spoločnosťou SPP bude prebiehať elektronicky emailovou formou
(jana.kristofova@spp.sk, daniela.viglaska@spp.sk)
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.
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17. 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.
18. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 15.12.2016.
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.
19. 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.
20. 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. Vzor súhlasu so
spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 8 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
21. 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.
22. 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.
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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: 27.10.2016
Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8

Špecifikácia položiek služieb – Psychodiagnostické testovanie Hogan
Návrh zmluvných podmienok (Rámcová dohoda o poskytovaní služieb)
Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií (Cenník)
Referenčný zoznam zmlúv (referencií)
Zoznam konzultantov
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti
osobného postavenia
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania,
informácia o subdodávateľoch
Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov

Prílohy budú uchádzačom zaslané až, po prihlásení sa do e-aukčného portálu proebiz.com, tak
ako to je uvedené v bode 10. Tejto Výzvy.

