Evidenčné číslo obstarávania: LO-OVS-217-17

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

SW riešenie Nový zákaznícky portál
- dodávka, implementácia a následné služby

1.

Vyhlasovateľ súťaže

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“ alebo „spoločnosť SPP“)
2.

Kontaktné údaje

Zuzana Lomnická
e-mail: zuzana.lomnicka@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4179
Renáta Črepovská
e-mail: renata.crepovska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4176
3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

SW riešenie Nový zákaznícky portál – dodávka, implementácia a následné služby

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je dodanie, implementácia Diela – SW riešenia „Nový zákaznícky
portál“ (ďalej aj „NZP“) a následné služby k nemu.
UX dizajn weboportálu bude dodaný samostatne kreatívnou agentúrou a následne bude poskytnutý
úspešnému navrhovateľovi, ktorý na jeho základe vytvorí vizuálnu časť SW riešenia. Dodanie UX dizajnu nie
je predmetom tohto obstarávania.
Po technickej stránke sa požaduje jedno celistvé softvérové riešenie – weboportál, vrátane integrácie na
backend systémy spoločnosti SPP.
Požaduje sa, aby SW riešenie bolo integrované do interného prostredia spoločnosti SPP. Architektúra
riešenia musí byť vybudovaná v súlade so štandardami spoločnosti SPP a v prostredí aplikačných platforiem
a komponentov štandardizovaných v spoločnosti SPP, ktoré sú detailne popísané v Technickej špecifikácii.
Bližšia špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Predmet obchodnej verejnej súťaže pozostáva:
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO
Základná dodávka - Dielo v rozsahu:
vypracovanie definície projektu, analýzy a dokumentov Analýza pre návrh riešenia a Detailný návrh
riešenia, vrátane spracovania návrhu architektúry NZP;
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dodanie HW a softvérových produktov a udelenie licencií na ich používanie;
implementácia, konfigurácia, inštalácia a testovanie NZP, príprava a realizácia akceptačného testovania
NZP, definovanie používateľských rolí;
nasadenie, inštalácia a oživenie NZP do produktívnej prevádzky, migrácia dát/ vloženie obsahu web
stránky, migrácia zákazníckych účtov a nastavení z pôvodnej verzie zákazníckej zóny;
dodanie kompletnej projektovej a technickej dokumentácie NZP v štruktúre a obsahu podľa dokumentov
špecifikovaných v schválenom Detailnom návrhu riešenia.
Základná dodávka bude v súlade s funkčnou špecifikáciou poskytnutá v míľnikoch:
Míľnik 1 – Redizajn webovej stránky
Míľnik 2 – Zákaznícka zóna (portál)
Rámcová dodávka RZ o dielo:
Školenia užívateľov a administrátorov;
Dodanie balíčkov funkcionalít:
o Balíček 1 – Automatizácia procesov žiadostí,
o Balíček 2 – Manuálny denník spotreby,
o Balíček 3 – Energetický manažment domácnosti / firmy.
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Služby starostlivosti o softvér za účelom udržania jeho funkčnosti:
update SW,
upgrade SW,
informovať písomne alebo elektronickou poštou bez zbytočného odkladu o nových verziách SW,
poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť a odbornú spoluprácu pri implementácii update, upgrade SW
u Objednávateľa, vrátane zmien príslušnej dokumentácie.
Služby údržby diela
Poskytovanie služieb údržby pre časť Webová stránka 7 dní v týždni 24 hodín denne, s termínmi na
odstraňovanie vád:
o Vada kategórie A: RT 1 hod., FT do 3 hodín,
o Vada kategórie B: RT 4 hod., FT do 24 hodín,
o Vada kategórie C: RT 24 hod., FT do 5 dní.
Poskytovanie služieb údržby pre časť Portál 5 dní v týždni 16 hodín denne, okrem štátom uznaných
sviatkov a dní pracovného pokoja, v čase od 6:00 do 22.00 hod., s termínmi na odstraňovanie vád:
o Vada kategórie A: RT 4 hod., FT do 12 hodín,
o Vada kategórie B: RT 12 hod., FT do 48 hodín,
o Vada kategórie C: RT 24 hod., FT do 5 dní.
Hotline podpora:
o telefonické poradenstvo, konzultácie pri riešení incidentov, problémov, identifikácia, hľadanie
riešenia pri odstraňovaní vád,
o poradenstvo v otázkach, ktoré sa môžu vyskytovať pri používaní SW, ktoré nie je možné vyriešiť
pomocou prevádzkovej dokumentácie.
Vývoj SW aplikácie podľa požiadaviek Objednávateľa
Ďalší vývoj / rozvoj SW diela na základe požiadaviek Objednávateľa, vrátane implementácie riešení
vytvorených tretími stranami, ako napríklad analytických nástrojov, personalizovaného marketingu,
nástrojov na podporu kampaní a iných aplikácií, bannerov, videí, a podobne.
Ostatné služby
Konzultácie a odborné poradenstvo k dielu nad rámec starostlivosti a údržby diela a poskytovanie knowhow v oblasti trendov webových stránok a aplikácií.
Školenia užívateľov, IT správcov a administrátorov.
4.1 Rozdelenie predmetu súťaže na časti
Predmet súťaže nie je rozdelený na časti. Navrhovateľ je povinný predložiť návrh na celý predmet súťaže
v rozsahu špecifikovanom v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných podkladoch.
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4.2 Variantné riešenie
Navrhovateľ môže predložiť variantný návrh a to nasledovne:
1. Navrhovateľ je povinný predložiť návrh s použitím technického riešenia s napojením na backend
systémy SAP s použitím SAP Multichannel Foundation for Utilities (ďalej len „MChF“).
2. Navrhovateľ je oprávnený predložiť zároveň s návrhom podľa bodu 1. aj Variantný návrh (dobrovoľný), v
ktorom navrhne iné technické riešenie napojenia na backed systémy SAP, t.j. bez použitia licencie
MChF, za podmienky dodržania všetkých licenčných a autorských podmienok stanovených výrobcami
dotknutých systémov.
Detaily sú uvedené v Technickej špecifikácii.
5.

Typ zmluvy

Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy o dielo a
Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej aj ako „Rámcové zmluvy“ alebo „RZ“) uzatvorených v zmysle
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zároveň bude
uzatvorená Zmluva o ochrane osobných údajov podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa stanú
obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou súťažných
podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6.

Termín dodania tovaru / poskytnutia služieb / Doba trvania záväzkového vzťahu

Termín dodania plnenia:
Dodávka a implementácia Základnej dodávky SW riešenia (ďalej aj „ZD“):
1. míľnik – Redizajn webovej stránky - do 5 mesiacov od doručenia objednávky ZD
2. míľnik – Zákaznícka zóna – do 6 mesiacov od doručenia objednávky ZD
Doba trvania záväzkového vzťahu:
Rámcová zmluva o dielo – 36 mesiacov
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – 4 roky + opcia 1+1 rok
Zmluva o ochrane osobných údajov – po dobu trvania RZ o dielo a RZ o poskytovaní služieb.
7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch.
Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie príloh
súťažných podkladov.
Žiadosť o poskytnutie príloh súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme
prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2.
tohto oznámenia. Prílohou Žiadosti bude scan navrhovateľom podpísanej Dohody o mlčanlivosti v zmysle
nasledujúceho odseku. Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté prílohy súťažných podkladov, je povinný
potvrdiť Vyhlasovateľovi prevzatie príloh súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich
prevzatí, a to formou správy e-mailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
Vyhlasovateľa. Prílohy súťažných podkladov Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme.
Písomná žiadosť navrhovateľa musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje navrhovateľa – obchodné meno, sídlo, IČO;
b) Meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, email.
Vyhlasovateľ považuje za dôverné informácie údaje uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii predmetu
obchodnej verejnej súťaže a za účelom ochrany týchto údajov poskytne navrhovateľom podklady s funkčnou
a technickou špecifikáciou až po uzavretí Dohody o mlčanlivosti medzi navrhovateľom a Vyhlasovateľom.
Návrh Dohody o mlčanlivosti tvorí prílohu súťažných podkladov.
Navrhovateľom podpísané znenie Dohody o mlčanlivosti musí byť Vyhlasovateľovi doručená aj v papierovej
forme v dvoch exemplároch, na nasledovnú adresu:
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mgr. Zuzana Lomnická
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika
Žiadosti o poskytnutie príloh súťažných podkladov a navrhovateľmi podpísané znenie Dohôd o mlčanlivosti
je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 16.01.2018 12:00 hod.
Vzhľadom na čerpanie dovoleniek bude Vyhlasovateľ poskytovať podklady v čase vianočných a
novoročných sviatkov nasledovne:
Do 22.12.2017 budú poskytnuté prílohy súťažných podkladov navrhovateľom, ktorí doručia Vyhlasovateľovi
Žiadosti a podpísané Dohody v požadovanom znení do 21.12.2017 do 14:00 hod. Následne bude
Vyhlasovateľ poskytovať prílohy súťažných podkladov od 04.01.2018.
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených v
tomto oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v súťažných podkladoch, a to na základe
písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb
Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia.
Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť
Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 22.01.2018, 12:00 hod.
8.

Spôsob podávania návrhov

Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými v tomto
oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob
predkladania návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.
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.
9.

Lehota na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 31.01.2018 12:00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v 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.
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 toto 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.
10. Podmienky účasti:
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia podmienok účasti sú
upravené v súťažných podkladoch.
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;
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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:
i. Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa bodu 1 sa nepožaduje predložiť, ak je možné
podmienku účasti overiť z verejne dostupného zdroja ako www.orsr.sk, inak sa podmienka
podľa bodu 1. preukazuje scanom originálu dokladu o oprávnení podnikať, t.j. výpis
z obchodného alebo iného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci navrhovateľa dodávať tovar a služby súvisiace s predmetom obstarávania alebo iný
doklad o oprávnení podnikať;
ii.

podmienku podľa bodu 2. – 5. preukazuje navrhovateľ čestným vyhlásením podpísaným
štatutárnym zástupcom navrhovateľa.

Vzor čestného vyhlásenia za účelom preukázania podmienok účasti podľa bodov 2. – 5. je uvedený
ako Príloha č. 4 súťažných podkladov.
V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravosti predložených dokladov alebo
pravdivosti predložených čestných vyhlásení požiada navrhovateľa o predloženie originálu dokladov
preukazujúcich niektorú z podmienok účasti bodu 1. – 4., nie staršie ako 3 mesiace, a to v prípade
podmienky:
podľa bodu 1. - doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa dodávať tovar/služby, ktoré sú
predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
podľa bodu 2. – výpis z registra trestov;
podľa bodu 3. – potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a miestneho príslušného
daňového úradu, o tom, že navrhovateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované
daňové nedoplatky v Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho sídla, alebo miesta podnikania;
podľa bodu 4. – potvrdenie príslušného súdu, že na navrhovateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie, alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
b)

Technická alebo odborná spôsobilosť

Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Zoznam poskytnutých služieb - referencie
V zozname poskytnutých služieb navrhovateľ preukáže úspešne splnenú zmluvu / referenciu s
predmetom plnenia rovnakým alebo obdobným ako je predmet tejto súťaže, ktorý je uvedený vo
Funkčnej špecifikácii, a to:
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a) minimálne 1 referencia, kde predmetom plnenia bola dodávka SW riešenia (implementácia)
webového sídla typu CMS, ktoré umožňuje správu obsahu webového sídla samostatne zaškoleným
administrátorom na strane objednávateľa;
a zároveň
b) minimálne 1 referencia, kde predmetom plnenia bola dodávka SW riešenia (implementácia)
zákazníckej zóny s napojením na backend systémy odberateľa, t.j. časť webového sídla je prístupná
iba registrovaným návštevníkom a umožňuje správu zákazníckeho účtu návštevníka.
Uvedené je možné preukázať:
dvomi čiastkovými referenciami: samostatne a) dodávka SW riešenia webového sídla typu CMS
a samostatne b) dodávka SW riešenia zákazníckej zóny s napojením na backend systémy
odberateľa;
alebo
jednou kompletnou referenciou pokrývajúcou a) + b), ktorá obsahuje webovú časť typu CMS
a zároveň aj zákaznícku zónu.
Požadované kritériá na referencie:
Pod implementáciou sa rozumie nasledovný rozsah:
dodávka potrebných SW licencií (resp. udelenia oprávnenia na ich používanie) v prípade, ak
si to riešenie vyžadovalo,
inštalácia SW prostredia alebo zabezpečenie prostredia formou cloud služieb,
vývoj SW aplikácie webovej stránky a/alebo zákazníckeho portálu,
konfigurácia SW,
napojenie riešenia na zdroje dát (backend systémy) – v prípade zákazníckeho portálu,
testovanie,
nasadenie riešenia do prevádzky.
Referenčná dodávka musí byť realizovaná na rovnakej technickej platforme / typu CMS /
frameworku aká bude použitá v návrhu pre SPP.
SW riešenie bolo prevzaté koncovým zákazníkom a uvedené do prevádzky v termíne po 1.1.2011
(dátum prevzatia SW riešenia zo strany zákazníka, respektíve dátum akceptácie plnenia zo strany
zákazníka). Prevzatie do používania je akceptovateľné aj ak aktuálne prebieha už iba fáza
postimplementačnej podpory, alebo support riešenia, prípadne jeho ďalší rozvoj formou zmenových
požiadaviek.
Referenčné dodávky boli realizované v SR alebo v štátoch EÚ.
Návštevnosť realizovaného webového sídla podľa bodu a) musí byť väčšia ako 20.000 unikátnych
návštevníkov mesačne. Hodnotí sa priemer za posledné 3 mesiace.
Referenčná dodávka – Zákaznícky portál podľa bodu b) bol výkonovo navrhnutý pre odberateľa
obsluhujúceho minimálne 100.000 koncových zákazníkov, ktorí sú s odberateľom v dlhodobom
vzťahu (t.j. klientov = potenciálnych užívateľov zákazníckeho portálu, ktorého referenciu predkladá,
napríklad: odberateľov energií, klientov telekomunikačných služieb, bánk, poisťovní a pod.). SW
riešenia, ktoré umožňujú klientom iba jednorazový nákup tovaru / služby, bez povinnej registrácie
klienta a následnej správy a napojenia jeho zákazníckeho účtu na backend systémy odberateľa,
napríklad riešenia typu eshop, ako referencia nebudú akceptované.
Celková uhradená cena referenčných dodávok bola najmenej 150.000 € bez DPH. V prípade, ak
dodávateľ predložil referencie samostatne „a) dodávka webového sídla typu CMS“ a samostatne „b)
dodávka zákazníckej zóny“, ako celková uhradená suma referenčných dodávok sa hodnotí súčet
uvedených referencií. V prípade, ak referencia pokrýva viac procesov, alebo väčší rozsah služieb,
musí byť zrejmá a bude uznaná iba skutočne uhradená cena za časť predmetu plnenia, ktorá je
porovnateľná s požiadavkami spoločnosti SPP.
Vyhlasovateľ požaduje preukázanie referencie cez šablónu listu s exaktnou špecifikáciou predmetu
plnenia a kontaktnými informáciami na zástupcu koncového zákazníka za účelom jej overenia. Pre
každú referenciu musí byť vyplnený samostatný referenčný list.
Navrhovateľ, ktorý bol v pozícii hlavného dodávateľa, resp. člena združenia, resp. subdodávateľa
podľa zmluvy hlavného dodávateľa zodpovedného za dodávku, jasne uvedie vzťah ku konečnému
odberateľovi plnenia a rozsah vlastnej dodávky ako subdodávateľ alebo člen združenia. Uznaná
bude iba výška dodávky realizovaná navrhovateľom.
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V prípade, ak navrhovateľ využije na preukázanie referencie referenciu svojho subdodávateľa, respektíve
sesterskej / materskej spoločnosti, musí zároveň preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami spoločnosti, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie referencie. Túto
skutočnosť preukazuje navrhovateľ čestným vyhlásením tejto spoločnosti, alebo písomnou zmluvou
uzavretou s touto spoločnosťou, obsahujúcou záväzok, že táto spoločnosť poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu.
2. Zoznam kľúčových členov tímu
Vyžaduje sa predloženie profesijného životopisu („CV“) v rozsahu minimálne nižšie uvedených údajov, s
exaktnou špecifikáciou projektov, ktorých sa kľúčový člen tímu zúčastňoval, s uvedením predmetu
plnenia a koncového odberateľa / zákazníka s jeho kontaktnými údajmi.
Každý požadovaný kľúčový člen tímu musí byť pokrytý jedným konzultantom. Žiadny z navrhovaných
konzultantov nesmie pokrývať viac ako jednu požadovanú pozíciu kľúčového člena tímu.
2.1 Projektový manažér
- Hovoriaci slovensky alebo česky (prípustný aj tlmočník na náklady dodávateľa).
- So znalosťou projektového riadenia preukázanou certifikátom PRINCE2, alebo ekvivalentným,
resp. v prípade, že spoločnosť využíva vlastnú metodiku pre riadenie projektov, čestné prehlásenie
/ potvrdenie, že pracovník je vyškolený v používaní internej metodiky riadenia projektov.
- S praxou najmenej 5 rokov ako projektový manažér.
- So skúsenosťami preukázanými overiteľnými referenciami uvedenými v CV z minimálne dvoch
porovnateľných projektov implementácie SW riešenia webových zákazníckych portálov, pričom
zastávaná pozícia v uvedených referenčných projektoch bola manažér projektu.
2.2 Konzultant webových riešení - senior
- Hovoriaci slovensky alebo česky (prípustný aj tlmočník na náklady dodávateľa).
- So znalosťou návrhu a tvorby webových sídiel a portálových zákazníckych zón. Preferovaný je
konzultant so skúsenosťami z utilitných, telco a/alebo finančných spoločností.
- S praxou najmenej 4 roky ako (biznis) konzultant webových riešení.
- So skúsenosťami preukázanými overiteľnými referenciami uvedenými v CV z minimálne dvoch
projektov implementácie SW riešenia webových zákazníckych portálov, pričom zastávaná pozícia
v uvedených referenčných projektoch bola (biznis) konzultant webových riešení.
2.3 Aplikačný architekt
- Hovoriaci slovensky alebo česky (prípustný aj tlmočník na náklady dodávateľa).
- So znalosťou návrhu a tvorby SW riešení webových sídiel a portálových zákazníckych zón.
Preferovaný je architekt so skúsenosťami z utilitných, telco a/alebo finančných spoločností.
- S praxou najmenej 3 roky ako aplikačný architekt.
- So skúsenosťami preukázanými overiteľnými referenciami uvedenými v CV z minimálne dvoch
projektov implementácie SW riešenia webových zákazníckych portálov, pričom zastávaná pozícia
v uvedených referenčných projektoch bola aplikačný architekt.
2.4 Technický architekt
- Hovoriaci slovensky alebo česky (prípustný aj tlmočník na náklady dodávateľa).
- So znalosťou návrhu a tvorby SW riešení webových sídiel a portálových zákazníckych zón.
Preferovaný je architekt so skúsenosťami z utilitných, telco a/alebo finančných spoločností.
- S praxou najmenej 3 roky.
- So skúsenosťami preukázanými overiteľnými referenciami uvedenými v CV z minimálne dvoch
projektov implementácie SW riešenia webových zákazníckych portálov, pričom zastávaná pozícia
v uvedených referenčných projektoch bola technický architekt.
2.5 SAP konzultant
- Hovoriaci slovensky alebo česky (prípustný aj tlmočník na náklady dodávateľa).
- Praktické skúsenosti s aplikáciou SAP ISU a SAP CRM. Preferovaný je konzultant so
skúsenosťami z utilitných spoločností.
- So skúsenosťami preukázanými overiteľnými referenciami uvedenými v CV z minimálne dvoch
projektov implementácie SW riešenia SAP, alebo iného SW riešenia, ktoré obsahuje napojenie na
systémy SAP, pričom zastávaná pozícia v uvedených referenčných projektoch bola SAP
konzultant.
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- Kľúčový člen tímu SAP Konzultant môže byť pokrytý jedným konzultantom so skúsenosťami so
systémom SAP ISU aj SAP CRM, respektíve dvomi SAP konzultantmi - jeden pre SAP ISU a druhý
pre SAP CRM.
2.6 Vývojár senior
- Hovoriaci slovensky alebo česky (prípustný aj tlmočník na náklady dodávateľa).
- Praktické skúsenosti v oblasti vývoja na technológii navrhnutej dodávateľom v rámci riešenia pre
objednávateľa.
- S praxou minimálne 4 roky.
- So skúsenosťami preukázanými overiteľnými referenciami uvedenými v CV z minimálne dvoch
projektov implementácie SW riešení na technológii navrhnutej dodávateľom v rámci riešenia pre
objednávateľa, pričom zastávaná pozícia v uvedených referenčných projektoch bola vývojár senior.
2.7 Webanalytik
- Hovoriaci slovensky alebo česky (prípustný aj tlmočník na náklady dodávateľa).
- S praxou najmenej 2 roky na pozícii webanalytika.
- So skúsenosťami preukázanými overiteľnými referenciami uvedenými v CV z minimálne dvoch
projektov, realizovaných za posledné 3 roky, pri implementácii marketingových a analytických
nástrojov.
2.8 Grafický dizajnér
- Hovoriaci slovensky alebo česky (prípustný aj tlmočník na náklady dodávateľa).
- S praxou najmenej 3 roky.
- So skúsenosťami preukázanými overiteľnými referenciami uvedenými v CV z minimálne dvoch
projektov, realizovaných za posledné 3 roky, v oblasti grafického návrhu webových stránok pričom
zastávaná pozícia v uvedených referenčných projektoch bola grafický dizajnér.
Za účelom preukázania splnenia technickej a odbornej spôsobilosti podľa tohto odseku navrhovateľ vo
svojej ponuke predloží zoznam referencií a profesijných životopisov v zmysle požiadaviek Spoločnosti
SPP, t.j. podľa vzorov formulárov pre referencie a CV, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov.
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov dokumentov vo formáte .pdf na e-aukčný portál
proebiz.com.
11. Zábezpeka
Vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške 10.000,- EUR. Zábezpeku je
možné predložiť bankovou zárukou alebo zložením finančných prostriedkov na bankový účet Spoločnosti
SPP. Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou návrhu navrhovateľa. Podmienky zloženia zábezpeky
sú upravené v súťažných podkladoch.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční v sídle Spoločnosti SPP na
adrese uvedenej v bode 1.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Kritérium na vyhodnotenie návrhov: ekonomicky najvýhodnejší návrh.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie RZ s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh zodpovedá
podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorého návrh bude podľa
stanovených hodnotiacich kritérií vyhodnotený ako ekonomicky najvýhodnejší návrh.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmlúv
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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 RZ v lehote stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia úspešného
navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
16. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.07.2018.
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.
17. Dôležité právne informácie:
Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu
a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto oznámení
a/alebo v súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok budú zverejnené
rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
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.
18. Zrušenie obstarávania
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení
obstarávania budú všetci navrhovatelia písomne upovedomení. Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom,
akým bolo zverejnené toto vyhlásenie OVS.
19. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu je možné získať u kontaktných osôb uvedených v bode 2 tohto
vyhlásenia OVS.
Dátum zverejnenia: 19.12.2017
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