Evidenčné číslo obstarávania: KR-VPP-068-17

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Klasifikácia informačných aktív spoločnosti SPP
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Mgr. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352
Ing. Jana Krištofová
e-mail: jana.kristofova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do 18.4.
2017 do 10:00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Klasifikácia informačných aktív spoločnosti SPP

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Klasifikácia informačných aktivít spoločnosti SPP zabezpečená dodávateľom bude pozostávať
z nasledovných činností:
1. Spracovanie inventarizácie informačných aktivít v spoločnosti SPP,
2. Spracovanie klasifikácie údajov a informácií,
3. Prehodnotenie určenia zodpovednosti za jednotlivé informačné aktíva,
4. Zostavenie klasifikácie informácii do finálnej matice,
5. Navrhnutie rozsahu zmien a doplnení potrebných pre zapracovanie do interných predpisov
objednávateľa – len v prípade, ak sa zistí potreba uskutočnenia zmien do interných predpisov,
6. Poradenské a konzultačné služby po odovzdaní diela – len na základe požiadavky a potreby
objednávateľa.
Bližšia špecifikácia :
1. Inventarizácia informačných aktív v spoločnosti SPP
Objednávateľ pri inventarizácii informačných aktív požaduje dodržať nasledovnú štruktúru zoznamu:
 Organizačná jednotka až po úroveň samostatných útvarov,
 Proces vykonávaný v rámci organizačnej jednotky, oddelenia alebo samostatného útvaru,
 Názov aktíva,
 Popis aktíva,
 Typ aktíva (papierové, elektronické, hlasové),
 Informačný systém, v ktorom sa spracúva (vrátane aplikácii MS Office),
 Prenos aktíva – kde sa prenáša forma – typ (email, zdieľané disky, prenos do iných systémov, tretím
stranám a pod.),
 Osobné údaje/osobitná kategória osobných údajov,
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Citlivé business dáta,
Požiadavka na dôvernosť,
Požiadavka na dostupnosť,
Požiadavka na integritu,
Spracovateľ (ak je rozdielny od vlastníka),

Vo väzbe na jednotlivé organizačné jednotky (až po úroveň samostatných útvarov) zrealizovať
inventarizáciu všetkých aktív v spoločnosti SPP s určením, či ide o:
 Klasifikovanú informáciu: napr. utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo, osobné údaje (vrátane
jednotlivých kategórií osobných údajov),
 Neklasifikovanú informáciu: napr. verejne prístupné informácie, interné informácie, interné citlivé /
chránené informácie.
2. Klasifikácia údajov a informácií
Spracovanie klasifikačnej schémy pre zaradenie informačných aktív a informácií do kategórií na základe
charakteristiky kategórie (doporučená charakteristiky kategórie) na základe ich citlivosti, t.j. dôvernosti,
dostupnosti a integrity. Klasifikačná schéma bude slúžiť vlastníkovi informačných aktivít, aby bol
schopný samostatne zaraďovať informačné aktíva do jednotlivých kategórií. Dodávateľom spracovaná
a doporučená klasifikačná schéma bude mať charakter odporučenia.
3. Určenie zodpovednosti za jednotlivé informačné aktíva
V zmysle interného metodického pokynu SPP „Klasifikácia a evidencia informácií v spoločnosti SPP“ sú
definovaní vlastníci informácií a správcovia. Ku každému informačnému aktívu je potrebné prideliť
vlastníka informácie, resp. doplniť spracovateľa ak je rozdielny od vlastníka. Je potrebné prehodnotiť
súčasný stav určenia vlastníkov informácií. V súčasnosti zodpovednosti a právomoci vykonáva
manažér, ktorý má priamy a bezprostredný dosah na aktuálnosť klasifikácie informácií a na vykonanie
náležitých opatrení smerujúcich k adekvátnej ochrane informácií nie len z hľadiska klasifikácie
informácií ale i organizačnej štruktúry / organizačného členenia spoločnosti.
4. Zostaviť klasifikáciu informácií do finálnej matice klasifikácie informácií
Vo forme matice (formát - word, excel, access, sharepoint) zostaviť klasifikáciu informácií spoločnosti vo
väzbe na organizačné jednotky až po úroveň oddelení alebo samostatných útvarov, s tým, že ku každej
skupine bude okrem vlastníka informácie určený aj spracovateľ.
Jednotlivé informácie budú zadefinované z hľadiska:
 dôvernosti informácie,
 dostupnosti informácie,
 integrity informácie
Finálna matica klasifikácia informácií musí umožňovať triedenie v jednotlivých skupinách podľa:
 organizačnej štruktúry,
 klasifikačnej schémy informácií (napr. klasifikované – utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo,
osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov; neklasifikované – verejne prístupné informácie,
interné informácie, interné citlivé / chránené),
 formy existencie informácie (napr. papierová, elektronická, zvuková),
5. Dodávateľ navrhne rozsah zmien, ktoré je potrebné zapracovať do poskytnutých interných
metodických predpisov tak, aby bol súlad medzi predmetom obstarávania, t.j. klasifikáciou informácií
a poskytnutými internými predpismi SPP.
6. Poradenské a konzultačné služby po odovzdaní diela – len na základe požiadavky a potreby
objednávateľa.
Výstupom diela budú nasledovné dokumenty:
a)

Klasifikácia informácií podľa bodu 4. tejto špecifikácie – matica klasifikácie informácií predložená:
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b)



2 x v elektronickej forme (vo formáte word, excel, access, sharepoint) na pamäťovom médiu
USB kľúč),



2 x v originálnych vyhotoveniach v papierovej forme.

Písomná správa (návrh zmien v interných predpisoch) v zmysle bodu 5. tejto špecifikácie bude
predložená 2x elektronicky vo WORDE na USB kľúčoch v nezabezpečenom dokumente a 2x
v originálnych vyhotoveniach v papierovej forme.

Poradenské a konzultačné služby budú poskytované na základe požiadavky objednávateľa, ktorá musí
byť vo forme písomnej objednávky. Výstupom musí byť spracovaný záznam o uskutočnenom
poradenstve (predmet, rozsah, počet hodín, výstup poradenstva) potvrdený oprávnenými osobami za
objednávateľa a dodávateľa.
4.

Typ zmluvy
Rámcová zmluva o klasifikácii informačných aktív spoločnosti SPP.
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve na predkladanie ponúk.
Návrh zmluvných podmienok môže byť predmetom rokovania. Pri vypĺňaní návrhu na plnenie
kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v znení, ktoré tvorí prílohu č.
2 tejto výzvy. Uchádzač je oprávnený predložiť vo svojej ponuke návrhy na úpravu alebo doplnenie
zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na samostatnom
dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V prípade, ak medzi
Spoločnosťou SPP a uchádzačom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach, alebo v prípade
pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol uchádzačom vyplnený pri zohľadnení
zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny, v znení, ktoré tvorí prílohu č.2 tejto výzvy.

5.

Termín poskytnutia služby
Termín odovzdania diela (matica klasifikácie informácií a návrh zmien v interných predpisoch): do
30.06.2017
Termín poskytovania poradenských a konzultačných služieb: 7-11/2017

6.

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.04. 2017 do 10:00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v procese
obstarávania sa na ne nebude prihliadať.

7.

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 na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie poskytovať službu,
ktorá je predmetom obstarávania). - preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iným
dokladom o oprávnení podnikať preukazujúcim oprávnenie poskytovať službu, ktorá je
predmetom obstarávania. Predložený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace od
zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke www.spp.sk;

2.

nebol on ani jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu ani prokurista právoplatne odsúdený
za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.3 výzvy na
predkladanie ponúk;

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 podľa prílohy č.3 výzvy na predkladanie ponúk;
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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 podľa prílohy č.3 výzvy na
predkladanie ponúk;

5.

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch pre vyhlásením tohto obstarávania závažného
porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného porušenia
povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.3 výzvy na
predkladanie ponúk;

Doklady uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál
proebiz.com.
b) Finančné alebo ekonomické postavenie
Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie:
6.

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 IČ DPH, resp. čestné vyhlásenie) uchádzač predkladá ako scan dokumentu vo
formáte pdf na e-aukčný portál proebiz.com.
c) Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť:
7.

Zoznamom minimálne 2 poskytnutých služieb (referencií) z oblasti poskytovania služieb súvisiacich
s predmetom obstarávania t.j. spracovanie a klasifikácia informácií vo väzbe na organizačnú
štruktúru spoločnosti. Referencie musia byť z nasledovných oblastí (plynárenstvo, energetika,
elektroenergetika, stavebníctvo, telekomunikácie, chemický priemysel, banky, poisťovne, pošta),
pričom spoločnosť uvedená ako referencia musí zamestnávať aspoň 100 zamestnancov a
referencie musia byť za predchádzajúce tri roky predchádzajúce dňu zaslania výzvy na
predkladanie ponúk. Vzor zoznamu poskytnutých služieb (dodávok) bude tvoriť tvorí prílohu č. 4
výzvy na predkladanie ponúk. Každú jednu referenciu v zozname poskytnutých služieb musí
uchádzač podložiť referenčným listom. Vzor referenčného listu bude tvoriť prílohu č.5 výzvy na
predkladanie ponúk – preukazuje vyplnenými a podpísanými prílohami č. 4 a 5 výzvy na
predkladanie ponúk;

Doklady uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál
proebiz.com.
d) Ďalšie náležitosti ponuky
Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho:
8.

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,

Preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.6 výzvy na predkladanie ponúk.
Doklad (čestné vyhlásenie) uchádzač predkladá ako scan dokumentu vo formáte pdf na eaukčný portál proebiz.com.
9.

Podpísaný návrh rámcovej zmluvy o klasifikácií informačných aktív spoločnosti SPP
vrátane všetkých jej príloh (ďalej len „zmluva“) v zmysle prílohy č. 2 výzvy na predkladanie ponúk.
Návrh zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača a byť v súlade s prílohou č.2
výzvy na predkladanie ponúk (uchádzač je povinný predložiť spolu s zmluvou aj všetky prílohy
zmluvy, t.j. aj uchádzačom vypracovanú prílohu č.3 Zmluvy - Vzor poučenia zamestnancov

Evidenčné číslo obstarávania: KR-VPP-068-17

poskytovateľa o povinnosti mlčanlivosti). – preukazuje podpísaným návrhom zmluvy spolu s
prílohami.
10. Cenová ponuka v zmysle prílohy č. 1 výzvy na predkladanie ponúk. Cenovú ponuku predkladá
uchádzač ako vyplnený a podpísaný dokument vo formáte pdf.– preukazuje vyplnenou
a podpísanou cenovou ponukou. Cenovú ponuku uchádzač zadá aj do e-aukčného portálu
proe.biz, pričom vyplní položky v e-aukčnej sieni a potvrdí ich enterom.
Čestné vyhlásenie, podpísaný návrh zmluvy a cenovú ponuku uchádzač predkladá ako scany
dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál proebiz.com
8.

Zábezpeka
Nevyžaduje sa.

9.

Forma a spôsob predkladania ponúk
Elektronicky prostredníctvom portálu proebiz.com
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2792

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – 100 bodov
Kritérium č.1:
Vypracovanie matice klasifikácie informácií (v zmysle špecifikácie Spoločnosti SPP) – 95 bodov
Kritérium č.2:
Poradenské a konzultačné služby - 5 bodov
11. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Spôsob hodnotenia ponúk / spôsob výberu úspešného uchádzača:
1. Kolo – dokladová časť:
Členovia komisie skontrolujú dokladovú časť ponuky tých uchádzačov, ktorí predložili svoje ponuky
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Uchádzači predložia dokladovú časť ponuky ako
scany dokumentov vo formáte „pdf“ cez ikonu príloha účastníka na e-aukčný portál proebiz.com.
2. Kolo – kriteriálna časť
Hodnotené budú len tie ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti stanovené vo výzve na
predkladanie ponúk. Uchádzači predložia cenovú ponuku elektronicky na e-aukčný portál proebiz.com,
pričom cenová ponuka musí byť po formálnej a obsahovej stránke v súlade s prílohou č.1 výzvy na
predkladanie ponúk a musí byť zadaná do e-aukčnej siene.
Kritérium č.1 Vypracovanie matice klasifikácie informácií
Hodnotiť sa bude výsledná konečná suma za vypracovanie matice klasifikácie informácií v EUR bez
DPH, vrátane návrhu zmien v interných predpisoch. Uchádzačovi, ktorý predloží najnižšiu cenu za
vypracovanie matice klasifikácie informácií bude pridelených 95 bodov. Ostatným uchádzačom budú
pridelené body pomerne, podľa nasledovného vzťahu:
Pi = 95 x (D1/Di)
Pi - výsledný počet bodov, ktoré získa práve hodnotený uchádzač za kritérium č.1 (Vypracovanie matice
klasifikácie informácií)
D1 - najnižšia predložená cena za vypracovanie matice klasifikácie informácií od uchádzačov
Di – cena za vypracovanie matice klasifikácie informácií práve hodnoteného uchádzača
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Získané body za kritérium č.1 – Vypracovanie matice klasifikácie informácií budú zaokrúhlené na 2
desatinné miesta podľa matematických pravidiel.
Kritérium č.2 – Poradenské a konzultačné služby:
Hodnotiť sa bude výsledná konečná suma za poradenské a konzultačné služby v EUR bez DPH
(hodinová sadzba za poradenstvo a konzultačné služby vynásobená predpokladaným počtom hodín
25). Uchádzačovi, ktorý predloží najnižšiu cenu za poradenské a konzultačné služby bude pridelených 5
bodov. Ostatným uchádzačom budú pridelené body pomerne, podľa nasledovného vzťahu:
Pi = 5 x (D1/Di)
Pi - výsledný počet bodov, ktoré získa práve hodnotený uchádzač za kritérium č.2 (Poradenské a
konzultačné služby)
D1 - najnižšia predložená cena za poradenské a konzultačné služby od uchádzačov
Di – cena za poradenské a konzultačné služby práve hodnoteného uchádzača
Získané body za kritérium č.2 – Poradenské a konzultačné služby budú zaokrúhlené na 2 desatinné
miesta podľa matematických pravidiel.
Celkový počet bodov, ktoré uchádzač získa sa vypočíta ako súčet bodov pridelených
v jednotlivých kritériách – kritérium č. 1 Vypracovanie matice klasifikácie informácií a kritérium
č. 2 Poradenské a konzultačné služby (zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta).
Po vyhodnotení oboch kritérií, Spoločnosť SPP vyzve uchádzačov na predloženie revidovaných
cenových ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie cez e-aukčný portál proebiz.com. Elektronická
aukcia bude nastavená, aby uchádzači mohli svoje cenové ponuky upravovať iba smerom nadol.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo po elektronickej aukcii rokovať o cene s vybranými uchádzačmi
a to aj opakovane.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo s uchádzačmi rokovať o predložených ponukách, aj vo viacerých
kolách a v rôznych formách (osobne, revidovaná cenová ponuka, e-aukcia) a to aj opakovane.
Celkové vyhodnotenie ponúk:
S uchádzačom, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku po elektronickej aukcii/rokovaní
(súčet pridelených bodov za obe kritéria bude najvyšší), sa uzatvorí zmluva. Úspešný uchádzač je
povinný poskytnúť Spoločnosti SPP riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy.
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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Komunikácia a jazyk v obstarávaní
Komunikácia medzi uchádzačmi a Spoločnosťou SPP bude prebiehať elektronicky emailovou formou
(pavel.janos@spp.sk , jana.kristofova@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.
16. 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.
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Výsledok obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na
predkladanie ponúk, pričom sa uvedie identifikácia úspešného uchádzača 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.
17. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.5. 2017.
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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
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.
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