Evidenčné číslo obstarávania: KO-VPP-046-18

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Vybudovanie technickej ochrany (EZS) KN, NZ, BB, PO, SE
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, žiadosti o vysvetlenie a doplnenie podkladov prosím, adresujte
uvedeným kontaktným osobám najneskôr do 04.04.2018 do 10,00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania

Vybudovanie technickej ochrany (EZS) KN, NZ, BB, PO, SE.
3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je realizácia elektronických zabezpečovacích systémov (ďalej len „EZS“),
vrátane dodania projektu skutočného vyhotovenia, v objektoch spoločnosti SPP v Komárne, Nových
Zámkoch, Banskej Bystrici, Prešove a Senici.
Predmet obstarávania je rozdelený na 5 (päť) samostatných zákaziek a to:
1. Realizácia EZS v zákazníckom centre v Komárne
Popis zákazky „Realizácia EZS v zákazníckom centre v Komárne“ je uvedený v Prílohe č.1 tejto
Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“).
2. Realizácia EZS v OPS v Nových Zámkoch
Popis zákazky „Realizácia EZS v OPS v Nových Zámkoch“ je uvedený v Prílohe č.2 tejto Výzvy.
3. Realizácia EZS v OPS v Banskej Bystrici
Popis zákazky „Realizácia EZS v OPS v Banskej Bystrici“ je uvedený v Prílohe č.3 tejto Výzvy.
4. Realizácia EZS v OPS v Prešove
Popis zákazky „Realizácia EZS v OPS v Prešove“ je uvedený v Prílohe č.4 tejto Výzvy.
5. Realizácia EZS v areáli „A“ v Senici
Popis zákazky „Realizácia EZS v areáli „A“ v Senici“ je uvedený v Prílohe č.5 tejto Výzvy.
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Všeobecná špecifikácia predmetu obstarávania pre všetky zákazky (EZS Komárno, EZS Nové Zámky,
EZS Banská Bystrica, EZS Prešov a EZS Senica):
-

-

-

-

-

EZS pre jednotlivé zákazky musí byť kompatibilný so SW WINLOAD a musí byť navrhnutý podľa
špecifikácií pre jednotlivé zákazky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1až 5 tejto Výzvy.
Ústredňa bude zabezpečená napájacím káblom pre 230VCA, ktorý bude vedený v ochrannom
žľabe alebo rúrke. Samotná EZS bude mať náhradný zdroj, ktorý zaručí nepretržitú prevádzku pri
výpadku prúdu.
Klávesnica bude osadená pri hlavnom vstupe do objektov respektíve na objednávateľom
stanovenom mieste, bude obsahovať aj čítačku kariet alebo čipov pre jednoduchšie kódovanie.
V priestoroch objektov sa nainštalujú PIR detektory pohybu, PANIC tlačidlá, magnetické kontakty a
podobne. Počet a rozmiestnenie jednotlivých prvkov sa navrhne a dohodne pri obhliadke objektov,
resp. bude predmetom návrhu technického riešenia v ponuke uchádzača.
Ústredňa bude vybavená GSM modulom a GSM anténou s možnosťou pripojenia sa do systému na
diaľku (WINLOAD) a pripojenia na PCO.
Súčasťou dodania zákazky bude vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia, v ktorom budú
popísané a zaznačené všetky realizované skutočnosti. Projekt skutočného vyhotovenia bude
odovzdaný 2x v papierovej forme a 1x v elektronickej forme v súboroch PDF a DWG na CD nosiči.
Montáž zariadenia smie vykonávať iba montážna organizácia výrobcu, montážne organizácie
výrobcom poverené alebo montážne organizácie, ktoré majú pre túto činnosť preškolených
pracovníkov.
Po vyhotovení a zrealizovaní jednotlivých zákaziek bude odovzdaná východisková odborná
prehliadka a skúška elektrického zariadenia vykonaná podľa MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z., STN
33 1500, STN EN 50131-1 a STN 33 2000-6 aj v elektronickej forme – PDF spolu s certifikátmi
zariadení , vyhlásenie o zhode, manuálom EZS.

Súčasťou zhotovenia jednotlivých zákaziek bude aj zabezpečenie:
- ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí počas vykonávania diela v jednotlivých objektoch,
- nakladania s odpadmi vzniknutými počas realizácie diela a ich odovzdávanie oprávnenej osobe na
ich zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „Evidenčných listov odpadov" podľa Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č.366/2015 Z. z. v platnom znení o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti a zatriedenie vzniknutých odpadov podľa Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č.365/2015 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyplnený
zhotoviteľom a potvrdený objednávateľom. Výzisk dosiahnutý z prípadného zhodnotenia odpadu,
resp. z prípadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednávateľa.
Objednávateľ splnomocní zhotoviteľa na prevzatie dokladu o odovzdaní kovového odpadu resp.
iného odpadu vystaveného v mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ bude povinný odovzdať
tento doklad objednávateľovi,
- vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia v papierovej aj elektronickej forme v dvoch
exemplároch,
- vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych
predpisov a STN, odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie ku dielu a sprievodnej
technickej dokumentácie, t.j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných
materiálov, karty bezpečnostných údajov, osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných
materiálov, návody na obsluhu zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, revíznych správ,
prevádzkových poriadkov, záručných listov atď.
Realizácia jednotlivých zákaziek sa bude prevádzať podľa pokynov objednávateľa. Pred zahájením
realizácie každej zákazky dodávateľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram realizácie
príslušnej zákazky.
Záručná doba na jednotlivé zákazky je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov príslušnej zákazky.
Miesto plnenia: Miestom realizácie jednotlivých zákaziek sú objekty SPP. Miesto realizácie zákazky
je aj miestom odovzdania zákazky. Presná adresa miesta plnenia jednotlivých zákaziek:
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1.

2.

zákazka: Realizácia EZS v zákazníckom centre v Komárne
ZC
Ul. Mederecká 81
Komárno
zákazka: Realizácia EZS v OPS v Nových Zámkoch
OPS
Ul. Gúgská 4498/130
Nové Zámky

3.

zákazka: Realizácia EZS v OPS v Banskej Bystrici
OPS
Ul. Havranská 1
Banská Bystrica

4.

zákazka: Realizácia EZS v OPS v Prešove
OPS
Ul. Ku Surdoku 1
Prešov

5.

zákazka: Realizácia EZS v areáli „A“ v Senici
Areál „A“
Ul. Železničná 356/134
Senica
Obhliadky miest realizácie zákaziek EZS:
Uchádzačom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta realizácie jednotlivých zákaziek. Akékoľvek
náklady spojené s obhliadkou znáša uchádzač.
Obhliadka jednotlivých objektov SPP sa uskutoční v nasledovných termínoch:
1. Realizácia EZS v zákazníckom centre v Komárne
- termín obhliadky: 19.03.2018 o 13,00 hod.
- adresa miesta obhliadky: Zákaznícke centrum SPP, ul. Mederecká 8, Komárno
2. Realizácia EZS v OPS v Nových Zámkoch
- termín obhliadky: 19.03.2018 o 10,00 hod.
- adresa miesta obhliadky: ul.Gúgska 4498/130, Nové Zámky
3. Realizácia EZS v OPS v Banskej Bystrici
- termín obhliadky: 22.03.2018 o 15,00 hod.
- adresa miesta obhliadky: Havranská ul. 1, Banská Bystrica
4. Realizácia EZS v OPS v Prešove
- termín obhliadky: 22.03.2018 o 10,30 hod.
- adresa miesta obhliadky: Ku Surdoku 1, Prešov
5. Realizácia EZS v areáli „A“ v Senici
- termín obhliadky: 23.03.2018 o 10,00 hod.
- adresa miesta obhliadky: SPP OPS Železničná ul. 356/134, Senica
Kontaktné osoby pre vykonanie obhliadky:
Ing. Silvia Mráziková, tel.: +421 905 464 360, email: silvia.mrazikova@spp.sk
Miroslav Rybárik, tel.: +421 905 755 608, email: miroslav.rybarik@spp.sk
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V prípade, že uchádzači majú záujem zúčastniť sa obhliadky, sú povinní oznámiť minimálne
jeden deň pred termínom konania obhliadky kontaktnej osobe Ing. Mrázikovej e-mailom alebo
telefonicky účasť na obhliadke.
Spoločnosť SPP odporúča zúčastniť sa na obhliadkach miest realizácie EZS v stanovenom termíne,
individuálna obhliadka v inom termíne nebude umožnená.
Zápis z jednotlivých obhliadok, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, tvorí
súčasť podkladov na vypracovanie ponuky a bude zaslaný všetkým uchádzačom, ktorým Spoločnosť
SPP zaslala podklady na vypracovanie ponuky.

4.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tohto obstarávania, sa bude realizovať na základe samostatných
objednávok na jednotlivé zákazky:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizácia EZS v zákazníckom centre v Komárne,
Realizácia EZS v OPS v Nových Zámkoch,
Realizácia EZS v OPS v Banskej Bystrici,
Realizácia EZS v OPS v Prešove,
Realizácia EZS v areáli „A“ v Senici

Neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky budú Všeobecné obchodné podmienky SPP na vykonanie
diela alebo dodávku prác, ktoré tvoria prílohu podkladov na vypracovanie ponuky a víťazná cenová
ponuka zhotoviteľa na príslušnú zákazku.
Spoločnosť SPP požaduje akceptovanie podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných
podmienkach SPP v plnom rozsahu. Akékoľvek zmeny a doplnenia nebudú Spoločnosťou SPP
akceptované.

5.

Termín realizácie jednotlivých zákaziek / Doba trvania záväzkového vzťahu
1. Realizácia EZS v zákazníckom centre v Komárne
a) Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od podpisu objednávky oboma zmluvnými
stranami.
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia stavby: do 4 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného
termínu musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
2. Realizácia EZS v OPS v Nových Zámkoch
a) Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od podpisu objednávky oboma zmluvnými
stranami.
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia stavby: do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného
termínu musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
3. Realizácia EZS v OPS v Banskej Bystrici
a) Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od podpisu objednávky oboma zmluvnými
stranami.
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia stavby: do 4 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného
termínu musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
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4. Realizácia EZS v OPS v Prešove
a) Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od podpisu objednávky oboma zmluvnými
stranami.
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia stavby: do 4 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného
termínu musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
5. Realizácia EZS v areáli „A“ v Senici
a) Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od podpisu objednávky oboma zmluvnými
stranami.
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia stavby: do 4 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného
termínu musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).

6.

Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky
a) Podklady pre vypracovanie ponuky (ďalej len „Podklady“) tvorí táto Výzva na predkladanie ponúk
(ďalej len „Výzva“) a jej prílohy:
Príloha č. 1: Popis zákazky „Realizácia EZS v zákazníckom centre v Komárne“,
Príloha č. 2: Popis zákazky „Realizácia EZS v OPS v Nových Zámkoch“,
Príloha č. 3: Popis zákazky „Realizácia EZS v OPS v Banskej Bystrici“,
Príloha č. 4: Popis zákazky „Realizácia EZS v OPS v Prešove“,
Príloha č. 5: Popis zákazky „Realizácia EZS v areáli „A“ v Senici“.
Príloha č. 6: Všeobecné obchodné podmienky SPP,
Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného
postavenia – vzor,
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie – ostatné náležitosti ponuky – vzor,
Príloha č. 9: Súhlas so spracovaním osobných údajov– vzor,
Príloha č. 10: Zoznam referencií – vzor.
b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú
záujemcom poskytnuté cez el. portál proebiz.com na základe písomnej žiadosti zaslanej e-mailom
na adresu kontaktných osôb uvedených v bode 1. tejto Výzvy: jaroslava.iglarova@spp.sk
jana.kozakovicova@spp.sk,
Písomná žiadosť záujemcu musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO;
b) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové číslo, e-mail;
c) názov zákazky, na ktorú záujemca požaduje podklady pre vypracovanie ponuky.
Spoločnosť SPP uprednostňuje e-mailovú komunikáciu.
Spoločnosť SPP bude poskytovať Podklady cez
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

7.

portál proebiz.com v termíne najneskôr do

Lehota na predkladanie ponúk a elektronická aukcia:
Ponuky budú predkladané samostatne pre jednotlivé zákazky.
a) Lehota na predkladanie ponúk uchádzačmi na všetky zákazky je: do 06.04.2018 do 10,00 hod.
b) Spôsob predloženia ponúk na jednotlivé zákazky: elektronicky na portál Proebiz.com v súlade s
bodom 14. tejto výzvy,
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c) Predpokladané termíny konania elektronickej aukcie (ďalej „EA“) na jednotlivé zákazky:
1. Realizácia EZS v zákazníckom centre v Komárne - termín konania EA: 18.04. 2018 o 10,00 hod.
2. Realizácia EZS v OPS v Nových Zámkoch - termín konania EA: 18.04. 2018 o 13,00 hod.
3. Realizácia EZS v OPS v Banskej Bystrici - termín konania EA: 19.04. 2018 o 10,00 hod.
4. Realizácia EZS v OPS v Prešove - termín konania EA19.04. 2018 o 13,00 hod.
5. Realizácia EZS v areáli „A“ v Senici - termín konania EA: 20.04. 2018 o 10,00 hod.
Uchádzači môžu predložiť ponuky na ľubovoľný počet zákaziek.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote na predkladanie ponúk. Na neskôr doručené ponuky
Spoločnosť SPP v procese obstarávania nebude prihliadať.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zmeniť termín elektronickej aukcie, alebo elektronickú aukciu
zrušiť. Prípadnú zmenu termínu elektronickej aukcie, alebo zrušenie elektronickej aukcie Spoločnosť
SPP elektronicky zašle z portálu proebiz.com všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky a splnili
stanovené podmienky účasti.

8.

Podmienky účasti a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorí spĺňa nasledovné podmienky účasti:
a) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. Uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania;
2. Uchádzač, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky
trestný čin;
3. Uchádzač 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 uchádzača 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. Uchádzač ľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tohto obstarávania
závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov;
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nasledovne:
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodu 8 písm. a) ods. 1 sa doklad nepožaduje
predložiť, nakoľko podmienku účasti je možné overiť z verejne dostupného zdroja.
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodu 8 písm. a) ods. 2 až 5 uchádzač vo
svojej ponuke predloží čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Požadované podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača
a doklady na ich preukázanie:
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Uchádzač musí preukázať technické alebo odborné postavenie:
1.

zoznamom zákaziek uskutočnených za predchádzajúce tri roky.
V zozname zákaziek (referencií) musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j.
predchádzajúce 3 roky (3 roky predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk v tomto obstarávaní)
uskutočnil zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky v
celkovom minimálnom finančnom objeme za požadované obdobie vo výške 10 000,- EUR bez
DPH spolu pričom v zozname uskutočnených zákaziek musia byť minimálne 3 (tri) zákazky. V
prípade, že zákazka bola v rozhodnom období realizovaná uchádzačom len sčasti (napr. člen
združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme
realizoval zákazku uchádzač.
Zoznam zákaziek uskutočnených za predchádzajúce tri roky musí obsahovať nasledovné údaje:
Názov predmetu zmluvy, miesto realizácie zmluvy
Stručný popis zmluvy
Termín plnenia zmluvy (od-do)
Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH
Obchodné meno a sídlo objednávateľa
Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónne a e-mailové spojenie
Vzor zoznamu zákaziek tvorí prílohu č. 10 tejto Výzvy.

2. dokladom (osvedčením) zamestnanca uchádzača alebo osoby, ktorá pre uchádzača činnosť
vykonáva, vydaný OPO, alebo certifikačným orgánom pre osoby na základe udeleného oprávnenia
NIP podľa § 14 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsobilý vykonávať na
vyhradenom technickom zariadení – elektrickom, činnosť – samostatný elektrotechnik podľa §22
alebo elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 vyhlášky č.
508/2009 Z.z., na elektrických zariadeniach do napätia 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch
triedy A.
Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť predložený ako fotokópia Osvedčenia o vykonaní odbornej
skúšky s otlačkom pečiatky a vlastnoručným podpisom držiteľa alebo overená fotokópia Osvedčenia
o vykonaní odbornej skúšky. Súčasťou dokladu musí byť originál Čestného vyhlásenia podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača, že:
odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v zamestnaneckom pomere, alebo v
inom pracovnom vzťahu) k uchádzačovi.
3.

9.

dokladom – „Licenciou na prevádzkovanie technickej služby“ podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005
Z.z. O súkromnej bezpečnosti.

Ďalšie náležitosti ponuky
Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho čestné vyhlásenie:
a) že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
zákazky (uchádzač uvedie názov príslušnej zákazky) uvedenými vo výzve na predkladanie
ponúk a jej prílohách, vrátane bezvýhradného súhlasu s návrhom Všeobecných obchodných
podmienok SPP,
b) že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 8 tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.
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10. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalších náležitostí ponuky/ponúk –
všeobecné ustanovenia:
Uchádzač musí doložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. vo
svojej ponuke na príslušnú zákazku. V prípade, že uchádzač predloží ponuku na viac zákaziek,
doloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. do jednej ponuky.
V ďalších ponukách uvedie informáciu, v ktorej ponuke sú doklady doložené.
Všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie požadované doklady
(náležitosti ponuky/ponúk) vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača a predložené ako scan originálu dokladu v elektronickej forme na elektronický portál
proebiz.com
Ak ponuku/ponuky predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich
sa osobného postavenia, za každého člena skupiny dodávateľov osobitne a splnenie podmienok účasti,
týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti alebo finančného a ekonomického postavenia za
všetkých členov skupiny spoločne.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
a) požiadať uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich pravdivosť čestného vyhlásenia
uchádzača, ak v priebehu obstarávania vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého
čestného vyhlásenia, alebo ak sa uchádzač stane úspešným na základe výsledku vyhodnotenia
ponúk, a to pred uzavretím zmluvy s týmto uchádzačom; v prípade, ak uchádzač nepredloží
doklady v lehote stanovenej v žiadosti Spoločnosti SPP podľa predchádzajúcej vety, má sa za to,
že uchádzač podmienky účasti nesplnil;
b) požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v prípade, ak
z predložených dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je možné posúdiť ich
platnosť alebo ak nie je možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude
im umožnená účasť v elektronickej aukcii.
11. Zábezpeka na jednotlivé zákazky: nevyžaduje sa
12. Elektronická aukcia na jednotlivé zákazky: áno
13. Komunikácia: elektronicky na adresu jaroslava.iglarova@spp.sk; jana.kozakovicova@spp.sk
14. Forma a spôsob predkladania ponúk
a) Spôsob predloženia ponúk:
Uchádzači môžu predložiť ponuky na ľubovoľný počet zákaziek.
Ponuka/ponuky uchádzača musí byť predložená len v elektronickej forme. Ponuku/ponuky musí
uchádzač vložiť v lehote na predloženie ponúk podľa bodu 7. tejto Výzvy do elektronického systému
proebiz.com.
Podrobný návod, postup a priebeh elektronickej aukcie bude uvedený v „Pozvánke na účasť v
elektronickej aukcii“ pre každú zákazku, ktorá je formulárom z el. portálu proebiz.com a táto
Pozvánka/pozvánky bude uchádzačom na základe ich žiadosti zaslaná spolu s podkladmi na
vypracovanie ponuky z e-aukčného portálu proebiz.com.
b) Obsah ponuky pre jednotlivé zákazky:
Ponuka predložená uchádzačom na zákazku/zákazky v elektronickej podobe na el. portál proebiz.com v
lehote na predloženie ponúk musí obsahovať:
8
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1. doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. tejto výzvy vo formáte pdf.;
2. doklady - ďalšie náležitosti ponuky podľa bodu 9. tejto výzvy vo formáte pdf.;
3. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu 24. tejto výzvy vo formáte pdf.;
4. návrh technického riešenia, ktorý musí byť vypracovaný v rozsahu: podrobný popis
návrhu technického riešenia vrátane pôdorysných schém, v ktorých bude vyznačené
umiestnenie prvkov EZS.
5. cenovú ponuku vypracovanú v súlade s návrhom technického riešenia
6. Celkovú cenu za zákazku v EUR bez DPH, ktorú musí uchádzač zadať do príslušnej
kolónky na portáli proebiz.com.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku na viac zákaziek, doloží doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti podľa bodu 8. iba do jednej ponuky. V ďalších ponukách uvedie informáciu,
v ktorej ponuke sú doklady doložené.
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk je uchádzač oprávnený predloženú ponuku vziať späť
a prípadne ju nahradiť novou ponukou. Späťvzatá ponuka sa neotvára a v procese obstarávania sa na
ňu neprihliada.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk pre jednotlivé zákazky je:
Najnižšia celková cena za príslušnú zákazku v EUR bez DPH.
Na 1. mieste za príslušnú zákazku sa umiestni uchádzač, ktorý predložil v el. aukcii a/alebo na základe
individuálneho rokovania najnižšiu cenu. Ostatným ponukám budú priradené ďalšie miesta v poradí
vzostupne. Ponuka s najvyššou cenou bude umiestnená na mieste s najvyšším poradovým číslom.
Spoločnosť SPP uzatvorí objednávku/objednávky s uchádzačom, ktorý sa na základe výsledku el.
aukcie a/alebo na základe individuálneho rokovania za príslušnú zákazku umiestnil na 1. mieste. V
prípade, ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste za príslušnú zákazku odmietne v lehote
viazanosti ponúk za príslušnú zákazku uzatvoriť objednávku so Spoločnosťou SPP, Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo uzatvoriť objednávku s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
V prípade, ak bude mať ponuka uchádzača na príslušnú zákazku nedostatky, Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo požiadať uchádzača o ich vysvetlenie alebo odstránenie. Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo požiadať o uchádzača o vysvetlenie ponuky na príslušnú zákazku, v prípade ak
cenová ponuka uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy (objednávky).
16. Cena, mena a platobné podmienky
Navrhovaná zmluvná cena za dodanie zákazky 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 predpisov. Ak má uchádzač
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 uchádzača. Cena za plnenie
zákazky bude v objednávke dohodnutá v mene euro, bez závislosti na iných svetových menách.
Uchádzač je povinný k stanoveniu ceny pristupovať s riadnou odbornou starostlivosťou. Riadnou
odbornou starostlivosťou sa rozumie najmä vykonanie obhliadky, ktorú mu Spoločnosť SPP umožňuje
vykonať pred predložením ponuky, riadne oboznámenie sa s predmetom obstarávania a prípadné
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využitie možnosti požiadať Spoločnosť SPP o vysvetlenie a doplnenie podkladov
ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

pre vypracovanie

Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienkach Spoločnosti SPP, ktoré tvoria prílohu podkladov na vypracovanie ponuky.
Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača na predmet zmluvy
(objednávky) a primeraný zisk.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Úspešný uchádzač je pred uzavretím objednávky na príslušnú zákazku povinný označiť, ktoré činnosti
v rámci plnenia predmetu objednávky sa budú považovať za stavebnú činnosť pre účely fakturácie
plnenia a úhrady dane z pridanej hodnoty v zmysle príslušných všeobecne záväzných daňových
právnych predpisov. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za
neposkytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy.
17. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Elektronickej aukcie a/alebo individuálneho rokovania sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí na
základe vyhodnotenia predložených dokladov splnia podmienky účasti a ďalšie požiadavky stanovené
Spoločnosťou SPP podľa bodu 8. a 9. a 14. tejto Výzvy.
Ponuky budú vyhodnotené na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v tejto Výzve na predkladanie
ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačom alebo vybranými uchádzačmi o
predložených ponukách.
Uchádzači môžu byť vyzvaní na predloženie revidovanej cenovej ponuky na príslušnú zákazku, a to aj
vo viacerých kolách a úrovniach. Za účelom predkladania revidovaných cenových ponúk si Spoločnosť
SPP vyhradzuje právo uskutočniť elektronickú aukciu a/alebo uskutočniť individuálne rokovania s
uchádzačmi realizované osobne alebo prostredníctvom telekonferencie.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s vybranými uchádzačmi o podmienkach zmluvy
(objednávky).
Spoločnosť SPP 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 Spoločnosti SPP.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk príslušnej zákazky úspešný uchádzač odstúpi od svojej
ponuky, alebo neposkytne súčinnosť k uzavretiu zmluvy v primeranej lehote stanovenej v písomnej
výzve na uzavretie zmluvy, alebo ak sa po vyhodnotení ponúk zistia okolnosti zakladajúce dôvod
vylúčenia úspešného uchádzača a tento uchádzač bude z procesu obstarávania vylúčený, Spoločnosť
SPP si vyhradzuje právo uskutočniť opätovné vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Za týmto účelom si
Spoločnosť SPP vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať ostatných
uchádzačov o predloženie revidovaných cenových ponúk na príslušnú zákazku, a to bez účasti
uchádzača, ktorý od svojej ponuky odstúpil, neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol
z procesu obstarávania vylúčený.
18. Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov ponuky
V prípade, ak bude ponuka uchádzača obsahovať chyby v písaní, počítaní, alebo iné zrejmé obsahové
alebo formálne nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o ich vysvetlenie
alebo odstránenie. Pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky uchádzač nie je oprávnený
meniť svoju ponuku nad rámec nedostatkov vytýkaných v písomnej žiadosti o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov doručenej uchádzačovi. V opačnom prípade si Spoločnosť SPP vyhradzuje
právo ponuku uchádzača z postupu obstarávania vylúčiť.
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Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať o uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak cenová
ponuka uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej
komodity. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť z postupu obstarávania ponuku uchádzača, ktorá
je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity.
19. Vylúčenie uchádzača
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak:
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,
c) uchádzač vo svoje ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne kreslené údaje, alebo predložil
falšované alebo pozmenené doklady,
d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity,
e) ponuka uchádza nespĺňa stanovené náležitosti ponuky a z toho dôvodu ju nie je možné vyhodnotiť
a uchádzač tieto nedostatky neodstránil ani v dodatočnej lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie
alebo odstránenie nedostatkov ponuky,
f) uchádzač pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky zmenil svoju ponuku nad rámec
vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti Spoločnosti SPP o vysvetlenie alebo odstránenie
nedostatkov ponuky doručenej uchádzačovi,
g) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
h) uchádzač nezložil zábezpeku v lehote, výške a spôsobom uvedeným v týchto podkladoch, ak sa
vyžaduje zloženie zábezpeky,
i) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou
SPP,
j) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou
SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
k) existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý uchádzač má alebo by mohol
mať neprimeranú výhodu v procese obstarávania.
Prípadné vylúčenie bude uchádzačovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia.
20. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
Ponuky uchádzačov sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov
predkladaných v ponuke uchádzača bol vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom
jazyku, je uchádzač povinný súčasne predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka. V prípade zistenia
rozdielov medzi slovenským znením a znením v cudzom jazyku, bude mať prednosť slovenské znenie.
Spoločnosť SPP si v prípade pochybností vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača úradný preklad
dokumentu do slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom
rozsahu uchádzač.
Komunikácia a výmena informácií s uchádzačmi sa uskutočňuje písomne listinou formou s doručením
osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérskej služby, písomne prostredníctvom
elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach alebo ich kombináciou. Pri telefonickej
alebo osobnej komunikácii s uchádzačmi 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
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strán. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť podpísanie záznamu zo strany všetkých zúčastnených
osôb, zápis sa elektronicky zašle na odsúhlasenie všetkým zúčastneným stranám.
Pre potreby realizácie tohto obstarávania 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 aj prostredníctvom správy elektronickej
pošty alebo obdobných elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie je výslovne uvedené
inak.
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.
21. Oznámenie a zverejnenie výsledku obstarávania a uzavretie zmluvy (objednávky)
Po finálnom vyhodnotení ponúk príslušnej zákazky sa úspešnému uchádzačovi odošle písomné
oznámenie o prijatí jeho ponuky na príslušnú zákazku. Neúspešným uchádzačom sa písomne oznámi,
že neuspeli a ich ponuka predložená na príslušnú zákazku sa neprijíma. Úspešný uchádzač bude
písomne vyzvaný na uzavretie zmluvy (objednávky) na príslušnú zákazku.
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/objednávku s viacerými uchádzačmi.
22. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2018.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk.
Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.

23. 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.
24. 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
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“), uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním
jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Vzor súhlasu so spracovaním
osobných údajov tvorí prílohu č. 9 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
25. 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.
26. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a podklady pre vypracovanie ponuky je možné získať u
kontaktných osôb uvedených v bode 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

27. 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: 13.03.2018
Prílohy Výzvy (poskytované elektronicky cez portál proebiz.com):
Príloha č. 1: Popis zákazky na Realizáciu EZS v zákazníckom centre v Komárne,
Príloha č. 2: Popis zákazky na Realizáciu EZS v OPS v Nových Zámkoch,
Príloha č. 3: Popis zákazky na Realizáciu EZS v OPS v Banskej Bystrici,
Príloha č. 4: Popis zákazky na Realizáciu EZS v OPS v Prešove,
Príloha č. 5: Popis zákazky na Realizáciu EZS v areáli „A“ v Senici,
Príloha č. 6: Všeobecné obchodné podmienky SPP,
Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia
– vzor,
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie – ostatné náležitosti ponuky – vzor,
Príloha č. 9: Súhlas so spracovaním osobných údajov– vzor,
Príloha č. 10: Zoznam referencií – vzor.
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