VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Nákup pingpongového stola s príslušenstvom“
1.

Kontaktné údaje:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Erika Bacsová
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
tel. číslo: +421 915 851 291

2.

Názov predmetu obstarávania:
Nákup pingpongového stola s príslušenstvom

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania:
Stôl na stolný tenis – 3 ks
- farba stola zelená
- stôl na vnútorné použitie
- skladací
- rozmer stola cca 2740 x 1525 x 760 mm
- drevená hracia doska cca 19 mm
- okrajový lub 36 mm
- tyče nôh 25 x 25 mm
- možnosť pohybu stola na 4 kolieskach s priemerom 125 mm
- zloženie umožňuje hru jedného hráča
- držiak sieťky a sieťka
- držiak rakiet a loptičiek
Pingpongová raketa – 18 ks
- značka Butterfly
- poťah hrúbky 1,5 mm so špongiovým podkladom vhodná pre začínajúcich hráčov
- držanie: Konkávne / rozšírené (Fl)
Pingpongové loptičky (1 sada, obsahuje 6 ks loptičiek) – 9 sád
- na rekreačné hranie
- bezšvové
Pingpongová sieťka – 3 ks
- kovový rám
- čierna sieťka s páskou - pr. 8 mm
- dĺžka 180 cm
- výška 15,2 cm
- hmotnosť 0,4 kg

4.

Typ zmluvy:
Objednávka

5.

Termín dodania tovaru:
Cca do 14 dní od doručenia objednávky

6.

Miesto dodania tovaru:
SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava

7.

Lehota na predkladanie ponúk: do 27.04.2017 do 10:00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Na neskôr doručené ponuky Spoločnosť SPP v
procese obstarávania nebude prihliadať.

8.

Forma a spôsob predkladania ponúk:
Elektronicky, e-mailom na adresu: erika.bacsova@spp.sk

9.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet obstarávania.

10. 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 - objednávky, ako aj
primeraný zisk dodávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Akceptácia 100% platby po dodaní tovaru/služby.
11. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
Ponuky uchádzačov sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Písomne - elektronicky na e-mailovú adresu: erika.bacsova@spp.sk
12. 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 - objednávky. Vo výzve podľa
predchádzajúcej vety bude úspešnému uchádzačovi určená primeraná lehota na poskytnutie súčinnosti
k uzavretiu zmluvy - objednávky.
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.
13. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva / objednávka, 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.
14. 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.
15. 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.
16. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie
erika.bacsova@spp.sk

k obstarávaniu

je

možné

získať

elektronicky

na

adrese:

17. 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.
Dátum zverejnenia: 21.04.2017

