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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

Mgr. Zuzana Lomnická tel.: +421 2 6262 4179
e-mail: zuzana.lomnicka@spp.sk
Ing. Renáta Črepovská tel.: +421 2 6262 4176
e-mail: renata.crepovska@spp.sk
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2
2.1

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Názov predmetu súťaže

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

2.2

Špecifikácia predmetu súťaže

Predmetom 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 tejto súťaže.
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.
Vyhlasovateľ považuje údaje uvedené Špecifikácii predmetu obchodnej verejnej súťaže za dôverné
informácie 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 č. 6 súťažných podkladov.
Predmet 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;
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.
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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
know-how v oblasti trendov webových stránok a aplikácií.
Školenia užívateľov, IT správcov a administrátorov.

2.3

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 týchto
súťažných podkladoch.

2.4

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, ktorá je súčasťou Prílohy č. 1 týchto podkladov.

3
3.1

Obchodné podmienky
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.
Poskytovanie plnenia RZ bude možné len na základe čiastkových zmlúv, ktoré môžu mať aj formu
objednávky. Objednávanie plnenia bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Spoločnosti SPP
a uzavretie RZ nezaväzuje Vyhlasovateľa na objednanie celého predpokladaného množstva/resp.
rozsahu tovaru a služieb, ktoré sú predmetom súťaže.
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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 podmienky v znení, ktoré tvoria 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
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: 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

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.

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: zuzana.lomnicka@spp.sk ; renata.crepovska@spp.sk. Žiadosti
o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť na vyššie
uvedené kontaktné adresy najneskôr v lehote do 22.01.2018, 12:00 hod. Do predmetu e-mailu
prosím uveďte „NZP – 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.
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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.

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 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 súťaže alebo iný doklad o oprávnení podnikať.
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.
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 súťaže 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;
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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:
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.
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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 (Príloha č. 7 súťažných
podkladov) 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.
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. Vzor tvorí
Prílohu č. 8 týchto podkladov.
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.
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- 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.
- 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.

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.
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Pre účely predloženia návrhu sa možnosť vytvorenia skupiny dodávateľov nepripúšťa.
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, vyhradzuje si Vyhlasovateľ právo návrh navrhovateľa vylúčiť.

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 v tejto obchodnej verejnej súťaži iba jeden návrh.

6.1

Lehota na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 31.01. 2018 12:00 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.
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 sa môžete oboznámiť s prácou
v aukčnom prostredí a následne vložiť svoj návrh.
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.
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Každá časť návrhu bude tvoriť súbor elektronických dokumentov s nižšie uvedeným označením,
ktorý bude obsahovať scany originálov dokumentov uvedených v bode 6.3 týchto podkladov, z toho
Technická časť návrhu bude predložená v zmysle podmienok uvedených v prílohe č. 1 Špecifikácia
(časť Zadávacie podmienky) a Návrh na plnenie kritérií BEZ UVEDENIA CIEN vo formáte „.xlsx“.
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;
2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 5.1 týchto súťažných
podkladov;
3. Čestné vyhlásenie navrhovateľa:
(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,
(iii)
že ním uvedení kľúčoví členovia tímu sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia.
Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 5 týchto podkladov.
4. Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 6.5 týchto súťažných podkladov (scan).
V prípade, ak bude zábezpeka zložená vo forme bankovej záruky, navrhovateľ ju
preukazuje predložením originálu záručnej listiny v papierovej forme, ktorú predloží
Vyhlasovateľovi v lehote na podávanie návrhov podľa bodu 6.1 týchto súťažných
podkladov na adresu a spôsobom uvedeným v bode 6.5 týchto súťažných podkladov.
5. Technickú časť návrhu v zmysle podmienok uvedených v prílohe č. 1 Špecifikácia (časť
Zadávacie podmienky), najmä:
(i)
Detailné informácie k ponúkanému SW riešeniu.
(ii)
Vyplnené tabuľkové dokumenty „Funkčné požiadavky.xls“ a „Technické požiadavky.xls“.
(iii)
Detailný harmonogram projektu.
6. Návrh na plnenie kritérií BEZ UVEDENIA CIEN vo formáte „.xlsx“ (položky a počty vyplnené
identicky ako Návrh na plnenie kritérií uvedený v časti „KRITÉRIÁ“).
7. 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. Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií (cena), ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných
podkladov, vyplnený v súlade s podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch.

6.4

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
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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. 9 týchto súťažných podkladov.

6.5

Zábezpeka

Spoločnosť SPP 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.
Nezloženie zábezpeky spôsobom, vo výške a za podmienok určených v Súťažných podkladoch môže
byť dôvodom na vylúčenie navrhovateľa z tejto súťaže.
Spôsob zloženia zábezpeky:
a) zložením finančných prostriedkov navrhovateľa na bankový účet Spoločnosti SPP prevodným
príkazom
alebo
b)

poskytnutím bankovej záruky za navrhovateľa.

Doklad o zložení zábezpeky (t.j. doklad o zložení finančných prostriedkov na bankový účet
Spoločnosti SPP alebo banková záruka) musí byť súčasťou návrhu navrhovateľa. Ak doklad o zložení
zábezpeky nebude súčasťou návrhu a zároveň nebude možné zábezpeku navrhovateľa spoľahlivo
a jednoznačne identifikovať, resp. ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte Spoločnosti SPP,
alebo ak banková záruka nebude obsahovať nižšie uvedené náležitosti, bude Spoločnosť SPP
klasifikovať nesplnenie požiadavky ako nesplnenie podmienok stanovených Spoločnosťou SPP
a môže vylúčiť návrh navrhovateľa, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
Podmienky zloženia zábezpeky:
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet Spoločnosti SPP
Finančné prostriedky musia byť zložené na účet Spoločnosti SPP vedený vo Všeobecnej úverovej
banke (účet je úročený):
IBAN:
SK82 0200 0000 0013 8100 1051
BIC:
SUBASKBX
Variabilný symbol:
226
Špecifický symbol:
IČO navrhovateľa
Doplňujúci údaj:
obchodný názov navrhovateľa
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet Spoločnosti SPP najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladania návrhov. Neskôr zložená zábezpeka nebude Spoločnosťou SPP akceptovaná, pričom
riziko z oneskorenia prevodu finančných prostriedkov na účet Spoločnosti SPP znáša navrhovateľ.
Pre uznanie zábezpeky vo forme finančných prostriedkov je rozhodujúci dátum pripísania finančných
prostriedkov na účet Spoločnosti SPP.
Poskytnutie bankovej záruky
Navrhovateľ môže zložiť zábezpeku aj formou bankovej záruky podľa §§ 313 až 322 Obchodného
zákonníka resp. podľa predpisov platných v krajine sídla navrhovateľa.
Vykonanie platby banky v prospech Spoločnosti SPP z titulu bankovej záruky musí byť v bankovej
záruke upravené tak, že platba v celej výške bankovej záruky bude bankou vykonaná v lehote najviac
10 dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Spoločnosti SPP na zaplatenie bez námietok, pričom
Spoločnosť SPP vo výzve uvedie, že suma bankovej záruky mu právoplatne patrí, pretože nastali
okolnosti, ktoré sa spájajú s prepadnutím zábezpeky v prospech Spoločnosti SPP. Žiadne iné doklady
nebudú k vykonaniu platby bankou vyžadované.
Banková záruka musí umožňovať jej predĺženie z dôvodu predĺženia lehoty viazanosti ponúk a okrem
iného musí obsahovať aj informáciu o tom, akou formou je potrebné oznámiť banke, ktorá záruku za
navrhovateľa poskytuje, prípadné predĺženie lehoty viazanosti ponúk, aby banková záruka nestratila
svoju platnosť. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo na oznámenie predĺženia lehoty viazanosti ponúk
najneskôr do jej uplynutia.
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Zloženie zábezpeky vo forme bankovej záruky navrhovateľ preukazuje predložením originálu
záručnej listiny v papierovej forme v lehote na podávanie návrhov podľa bodu 6.1 na
nasledovnú adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Podateľňa
Mgr. Zuzana Lomnická
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika
Navrhovateľ je povinný predložiť originál záručnej listiny v jednom vyhotovení v jednom (1)
samostatnom, nepriehľadnom a uzavretom obale (obálke), ktorý bude označený požadovanými
údajmi:
adresa vyhlasovateľa,
identifikácia navrhovateľa (jeho obchodný názov a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie „Obchodná verejná súťaž – neotvárať“,
označenie heslom „SW riešenie NZP“.
V prípade, ak obálka nebude zreteľne označená vyššie uvedeným nápisom, alebo nebude na nej
čitateľne uvedený obchodný názov a adresa navrhovateľa, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ju
nepovažovať za obálku s doručenou záručnou listinou a návrh nezaradiť do súťaže.
Iný doklad sa neuzná ako doklad o zložení zábezpeky vo forme bankovej záruky. Vrátenie záručnej
listiny predloženej v ponuke späť navrhovateľovi, ktorý ju predložil, alebo banke, ktorá bankovú záruku
za navrhovateľa poskytla, nie je možné, nakoľko záručná listina predložená v návrhu tvorí súčasť
dokumentácie tejto súťaže.
V prípade, ak bude záručná listina vyhotovená v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť
súčasne preložená do slovenského alebo českého jazyka.
Ak banková záruka poskytnutá za navrhovateľa nebude spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky,
nebude Spoločnosťou SPP akceptovaná ako zábezpeka.
Spoločnosť SPP si v prípade pochybností vyhradzuje právo overiť poskytnutie bankovej záruky
v banke, ktorá záruku poskytuje. V prípade, že na výzvu Spoločnosti SPP banka nepotvrdí poskytnutie
záruky za navrhovateľa v požadovanej výške a lehote trvania, zábezpeka nebude Spoločnosťou SPP
akceptovaná.
Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uzavretí Rámcových zmlúv:
•

ak navrhovateľ zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet Spoločnosti SPP
v banke, Spoločnosť SPP ju vráti aj s úrokmi, ak mu ich táto banka poskytuje. Bankové poplatky
súvisiace s vrátením zábezpeky znáša v plnej miere navrhovateľ. Zábezpeka bude
navrhovateľom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzavretia Rámcových zmlúv,

•

ak navrhovateľ zložil zábezpeku spôsobom bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na
ktorú bola vystavená, ak veriteľ (Spoločnosť SPP) neoznámi banke písomne svoje nároky
z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

•

ak Spoločnosť SPP zruší súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku navrhovateľovi.

V prípade predĺženia lehoty viazanosti návrhov zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až
do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti návrhov.
Zábezpeka prepadne v prospech Spoločnosti SPP, ak:
•

navrhovateľ odstúpi od svojho návrhu v lehote viazanosti návrhov,

•

navrhovateľ neposkytne súčinnosť potrebnú na uzavretie Rámcových zmlúv.

V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť platnosť bankovej záruky
preukázateľná počas celej viazanosti návrhov. Spoločnosť SPP požaduje, aby boli návrhy viazané až
do uplynutia viazanosti návrhov.
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7
7.1

Otváranie a vyhodnotenie návrhov
Otváranie návrhov

Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční v sídle spoločnosti na
adrese uvedenej v bode 1.1. týchto súťažných podkladov. 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 necenových častí návrhov.
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
návrhu 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

Prezentácie webového sídla

Po posúdení splnenia podmienok účasti, ďalších náležitostí návrhu a požiadaviek na predmet súťaže
zrealizujú navrhovatelia na základe výzvy Spoločnosti SPP prezentácie webového sídla, t.j. ukážky
riešenia konkrétnych scenárov administrácie webu v navrhovanom SW riešení (CMS) - v živom
systéme. Detailné informácie (identifikácia konkrétnych funkčných požiadaviek) a termín prezentácie
budú uchádzačom poskytnuté vo výzve na zrealizovanie prezentácie.
Na vykonanie prezentácie bude mať každý navrhovateľ časový limit maximálne 2 hodiny a bude
zrealizovaná v priestoroch SPP.
Scenáre budú pokrývať štandardné (najčastejšie využívané) funkčné požiadavky CMS – ako
napríklad publikovanie obsahu, zmena grafickej šablóny a drobné úpravy dizajnu, správa
používateľov a pod.
Požiadavka na prezentáciu sa bude týkať len funkcionalít, pri ktorých v rámci návrhu
navrhovateľa nebola indikovaná potreba programovania danej požiadavky – t.j. jedná sa
o štandardnú požiadavku na CMS riešenie.
Prezentácia musí obsahovať ukážky práce v reálnom demo systéme (t.j. statické obrázky alebo
video ukážky práce nie sú postačujúce).
Scenáre budú zaslané navrhovateľom vopred v pozvánke na prezentáciu.
V prípade, ak navrhovateľ nevykoná prezentáciu v zmysle vyššie uvedeného, Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo návrh navrhovateľa z postupu obstarávania vylúčiť.

7.4

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Kritérium na vyhodnotenie návrhov je ekonomicky najvýhodnejší návrh. Návrhy budú hodnotené na
základe kombinácie necenových kritérií a TCO.
Kritérium
1.
3.
4.

Technické riešenie (na základe vyplneného dokumentu Technická špecifikácia)
Kvalita splnenia funkčných požiadaviek a užívateľská skúsenosť na základe výsledkov
navrhovateľmi zrealizovaných prezentácií webového sídla
TCO – predpokladaný objem nákladov, ktoré vzniknú s dodaním SW riešenia
a poskytovaním služieb za obdobie 6 rokov
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Spôsob hodnotenia návrhov:
Vyhlasovateľ uzavrie RZ s uchádzačom, ktorého návrh bude vyhodnotený ako ekonomicky
najvýhodnejší návrh. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť Spoločnosť SPP riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmlúv. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvy alebo neposkytne
súčinnosť na uzavretie zmlúv, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvy s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

7.5

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 súťaže,
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.
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:
a) vybraný návrh / návrhy,
b) všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvy s viacerými navrhovateľmi.

7.6

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,
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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 Vyhlasovateľa 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 alebo sa dopustil
podstatného porušenia obchodných povinností,

j)

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

k)

úspešný navrhovateľ si nesplnil podmienky k uzavretiu zmlúv podľa bodu 7.8 týchto súťažných
podkladov alebo povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora podľa bodu 7.9
týchto súťažných podkladov.

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

7.7

Poistenie zodpovednosti za škodu

Úspešný navrhovateľ bude povinný mať počas celej doby platnosti Rámcovej zmluvy o dielo, ktorej
uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania, uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri plnení predmetu Rámcovej zmluvy o dielo (ďalej len „poistenie“), pričom
poistenie musí pokrývať všetky prípady vzniku škody, ktoré by mohli vzniknúť Spoločnosti SPP
konaním alebo opomenutím konania zo strany úspešného navrhovateľa alebo ním poverených osôb
v súvislosti s plnením predmetu Rámcovej zmluvy o dielo, s minimálnou výškou poistného plnenia
200.000,-€ (slovom Dvestotisíc euro). Úspešný navrhovateľ bude povinný byť poistený podľa
predchádzajúcej vety nepretržite počas celej doby platnosti Rámcovej zmluvy o dielo počínajúc
najneskôr dňom uzavretia Rámcovej zmluvy o dielo.
Úspešný uchádzač bude povinný preukázať Spoločnosti SPP existenciu poistenia podľa
predchádzajúceho odseku najneskôr k momentu podpisu Rámcovej zmluvy o dielo, pričom
preukázanie takéhoto poistenia je nevyhnutnou podmienkou k uzavretiu RZ s úspešným
navrhovateľom. Nepreukázanie poistenia sa bude považovať za neposkytnutie súčinnosti k uzavretiu
RZ, bude mať za následok vylúčenie úspešného navrhovateľa a opätovné zostavenie poradia
navrhovateľov.
Za predpokladu, že úspešný navrhovateľ bude plniť predmet Rámcovej zmluvy o dielo
prostredníctvom tretej osoby (subdodávateľa), zodpovedá vo vzťahu k Spoločnosti SPP, ako keby
záväzok z Rámcovej zmluvy o dielo plnil sám. Z uvedeného dôvodu Spoločnosť SPP nepožaduje
preukázanie poistenia zodpovednosti za škodu zo strany subdodávateľa/-ov.

7.8

Podmienky k uzavretiu zmlúv

7.8.1 Predloženie overenej kópie zmluvy o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone
podnikateľskej činnosti vo výške min. poistného krytia 200 000,- EUR. Zmluvu bude
povinnosť udržiavať v platnosti počas celej doby trvania Rámcovej zmluvy o dielo so
spoločnosťou SPP. Kópiu poistenej zmluvy predloží len úspešný navrhovateľ, ktorý bude
vyzvaný Spoločnosťou SPP na uzavretie zmlúv. Poistnú zmluvu predloží navrhovateľ najneskôr
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do uplynutia lehoty na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmlúv. Nepredloženie kópie poistnej
zmluvy v stanovenej lehote sa bude považovať za neposkytnutie súčinnosti na uzavretie RZ.
7.8.2 Predloženie originálu Bankovej záruky vystavenej „First Class Bank“, ktorá pôsobí v Európskom
hospodárskom priestore, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie úhrady prípadných zmluvných
pokút z dôvodov neplnenia zmluvných povinností dodávateľa. Navrhovateľ musí poskytnúť
Vyhlasovateľovi listinu Bankovej záruky v originálnom vyhotovení najneskôr pred podpisom RZ.
Banková záruka musí byť platná najmenej po dobu záručnej doby diela v rozsahu Základnej
dodávky a musí byť vystavená najmenej na sumu 100 000,- EUR. Banková záruka musí byť
neodvolateľná a realizovaná na prvú výzvu Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na plnenie
z Bankovej záruky musí byť viazaný na predloženie dokumentu „Písomná výzva
Objednávateľa“ na adresu sídla banky poskytujúcej bankovú záruku prípadne na inú adresu
určenú bankou pri vystavení bankovej záruky, v ktorom vyzve banku na plnenie z Bankovej
záruky.
First Class Bank sa rozumie akákoľvek banka so sídlom v Európskom Hospodárskom Priestore,
ktorá spĺňa podmienku pridelenia aktuálneho medzinárodného dlhodobého ratingu od
ratingových agentúr Moodys, S&P alebo Fitch Ratings na úrovni minimálne A- / A3.
7.8.3 Zápis úspešného navrhovateľa resp. jeho subdodávateľa/ov v Registri partnerov verejného
sektora podľa bodu 7.9 týchto podkladov.

7.9

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 RZ v lehote
stanovenej vo výzve.
Navrhovatelia týmto berú na vedomie, že vyhlasovateľ je právnickou osobou, ktorá poskytuje finančné
prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Z toho dôvodu môžu byť dodávatelia vyhlasovateľa a
ich subdodávatelia, považovaní za partnerov verejného sektora pri splnení podmienok ustanovených
Zákonom o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak je úspešný navrhovateľ resp. jeho
subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) v spojení s § 2 ods. 2 ž 4 Zákona o registri partnerov
verejného sektora považovaný za partnera verejného sektora, je povinný byť zapísaný
v Registri partnerov verejného sektora počas celej doby trvania zmluvy. Za účelom splnenia
povinnosti podľa predchádzajúcej vety je úspešný navrhovateľ (prípadne jeho subdodávateľ, ktorý mu
je známy v čase uzavretia zmluvy) povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
najneskôr v deň uzavretia zmluvy, ktorá bude výsledkom tejto súťaže. Nesplnenie povinnosti podľa
predchádzajúcej vety sa bude považovať za neposkytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy a bude
zakladať oprávnenie vyhlasovateľa vylúčiť návrh navrhovateľa zo súťaže.
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.

7.10 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.

7.11 Zverejnenie zmluvy
Navrhovateľ berie na vedomie, že zmluvy, ktorých uzavretie bude výsledkom tejto súťaže, alebo
informácia o uzavretí zmlúv, 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
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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
zmlúv 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 zmlúv alebo
informácie o uzavretí zmlúv 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:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Podateľňa
Mgr. Zuzana Lomnická
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.
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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.
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
Príloha č. 8
Príloha č. 9

Špecifikácia
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 a identifikácia
subdodávateľov
Dohoda o mlčanlivosti
Referencie - vzor
Životopis člena tímu – vzor
Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
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