Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-063-18

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Letenky a komplexné služby spojené s leteckou prepravou osôb pri
zahraničných a tuzemských pracovných cestách“
1.

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

2.

Kontaktné osoby
Ing. Jana Krištofová
e-mail: jana.kristofova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354
Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4248, +421 905 254 667

3.

Uchádzač – osoba navrhovateľa, ktorá predkladá návrh v zmysle poskytnutých Súťažných podkladov
na predmet zákazky uvedený v bode 4. tohto Oznámenia.

4.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Letenky a komplexné služby spojené s leteckou prepravou osôb pri zahraničných a tuzemských
pracovných cestách

5.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
(Predmetom obstarávania je poskytnutie a dodanie služieb spojených s leteckou prepravou osôb pri
zahraničných a tuzemských pracovných cestách, ktoré zahŕňa:
1. zabezpečenie leteniek:
a) okamžitá rezervácia leteniek v dohodnutej triede,
b) vystavenie a doručenie leteniek kuriérom alebo elektronicky v dohodnutých termínoch na určené
miesta,
2. storno letenky, zmena letenky, check-in, miesto a rezervácia sedenia v lietadle,
3. zabezpečenie ubytovania,
4. zabezpečenie víz,
5. zabezpečenie transferu osôb (zabezpečenie auta s vodičom),
6. ostatné doplnkové služby na vyžiadanie:
a) zabezpečenie služieb aerotaxi a letov na objednávku (charter),
b) PTA služby (vystavenie letenky na letisku),
c) zabezpečovanie skupinových leteniek za skupinové ceny,
d) poradenský servis s cieľom optimalizácie nákladov objednávateľa spojených s pracovnou cestou.
Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

6.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy
o poskytovaní služieb – „Letenky a komplexné služby spojené s leteckou prepravou osôb pri
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zahraničných a tuzemských pracovných cestách“, uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová zmluva“ alebo
„Zmluva“), ktorá tvorí Prílohu č. 1 k týmto podkladom.
Spoločnosť SPP uzavrie Zmluvy s tými uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti, ktorých návrhy
zodpovedajú podmienkam stanoveným v tomto Oznámení a v Súťažných podkladoch, a ktorí sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvých troch (3)
miestach v poradí.
Plnenie v zmysle Rámcovej zmluvy bude prebiehať na základe čiastkových zmlúv/objednávok,
v ktorých bude uvedená konkrétna špecifikácia a rozsah požadovaných služieb. Objednávanie bude
závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Spoločnosti SPP a uzavretie tejto Rámcovej zmluvy nezaväzuje
Spoločnosť SPP na objednanie celého predpokladaného množstva služieb, ktoré sú predmetom
súťaže.
Návrh zmluvných podmienok môže byť predmetom rokovania. Pri vypĺňaní návrhu na plnenie
kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v znení, ktoré tvorí Prílohu č.
1 týchto podkladov. Uchádzač 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 uchádzačom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach, alebo v
prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol uchádzačom vyplnený pri zohľadnení
zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny v ich znení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov.
7.

Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy
Miestom plnenia:
Miestom plnenia predmetu obstarávania je adresa sídla Spoločnosti SPP, pokiaľ nie je v objednávke,
telefonicky alebo e-mailom určené iné miesto plnenia, alebo ak z povahy poskytovaných služieb
nevyplýva, že majú byť poskytnuté na konkrétnom mieste (napr. letisko, vlaková, autobusová stanica,
atď.)
Termín plnenia:
Termíny plnenia budú uvedené v čiastkových zmluvách / objednávkach.
Doba trvania záväzkového vzťahu:
3 roky od podpisu Rámcovej zmluvy.

8.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v Súťažných podkladoch. Návrh
môže Spoločnosti SPP predložiť len uchádzač, ktorý požiadal Spoločnosť SPP o poskytnutie Súťažných
podkladov. Žiadosti o poskytnutie Súťažných podkladov je možné Spoločnosti SPP doručiť najneskôr
do 20.04.2018 do 10:00 hod. Žiadosť o poskytnutie Súťažných podkladov musí byť Spoločnosti SPP
doručená v elektronickej forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu
kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto Oznámenia. Súťažné podklady Spoločnosť SPP poskytuje
výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. nasledovne:
Spoločnosť SPP po obdržaní žiadosti o poskytnutie Súťažných podkladov zašle uchádzačovi Výzvu na
účasť v tejto súťaži prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Vo Výzve budú uvedené všetky
príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený portál. Súčasťou Výzvy budú:
Prihláška, v ktorej si uchádzač zvolí svoje prístupové meno a heslo, odošle ju a následne mu bude
zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi môže uchádzač vstúpiť do eaukčného portálu na adrese https://spp.proebiz.com.
Súťažné podklady vrátane všetkých príloh.
Uchádzač je oprávnený požiadať Spoločnosť SPP o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených
v tomto Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v Súťažných podkladoch, a to na
základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb
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Spoločnosti SPP uvedených v bode 2. tohto Oznámenia. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie
informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Spoločnosti SPP najneskôr v lehote do
20.04.2018 do 10:00 hod.
9.

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

10. Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 25.04.2018 do 09.00 hod.
Návrhy musia byť predložené Spoločnosti SPP vo forme a spôsobom určeným v Súťažných podkladoch
vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty
alebo predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude
prihliadať.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade
bude Oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako toto
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do
uplynutia stanovenej lehoty na podávanie návrhov je uchádzač oprávnený vziať predložený návrh späť
a prípadne ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení návrhov sa naň
neprihliada.
11. Podmienky účasti
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné
podmienky účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia
podmienok účasti sú upravené v súťažných podkladoch.
A. Osobné postavenie:
a) uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie
poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania);
b) uchádzač, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin,
c) 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,
d) 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,
e) uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením 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 osobného postavenia nasledovne:
i.

Spoločnosť SPP nevyžaduje predloženie dokladu o oprávnení podnikať, nakoľko podmienku účasti
podľa písm. a) vyššie je možné overiť z verejne dostupných zdrojov;
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podmienku podľa písm. b) – e), preukazuje uchádzač čestným vyhlásením;

ii.

Vzor čestného vyhlásenia za účelom preukázania podmienok účasti tvorí prílohu Súťažných podkladov.
V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predložených dokladov,
požiada uchádzača o predloženie originálu dokladov preukazujúcich niektorú z podmienok účasti písm.
a) – d), nie staršie ako 3 mesiace, a to v prípade podmienky:
podľa písm. a) - dokladom o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať službu súvisiacu
s predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
podľa písm. b) – výpisom z registra trestov;
podľa písm. c) – potvrdením Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a miestneho príslušného
daňového úradu, o tom, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
podľa písm. d) – potvrdením príslušného súdu, že na uchádzača nie je vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz.
B. Technická alebo odborná spôsobilosť
a) Referenčný zoznam zmlúv (referencií), ktorý obsahuje zmluvy za predchádzajúce obdobie 3 rokov
predchádzajúcich zverejneniu Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, predmetom
ktorých bolo poskytovanie služieb z oblasti zabezpečenia leteniek a komplexných služieb spojených
s leteckou prepravou osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách.
Referenčný zoznam zmlúv musí obsahovať minimálne 3 referencie za uvedené obdobie s celkovým
kumulatívnym finančným objem poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky minimálne vo výške
85.000 Eur bez DPH, pričom uchádzač uvedie minimálne jednu službu zo zoznamu poskytnutých
služieb od jedného odberateľa vo výške 30.000 Eur bez DPH (a to aj kumulatívne za 3 roky). Každá
z referencií uvedených v zozname musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
-

obchodný názov a sídlo odberateľa,
termín poskytnutia služby od – do,
stručný opis rozsahu poskytnutej služby (t.j. služby spojené so zabezpečením zahraničných
a tuzemských pracovných ciest),
kontaktnú osobu odberateľa (meno, tel. kontakt, e-mail), u ktorej je možné referencie overiť.

Vzor referenčného zoznamu zmlúv tvorí prílohu Súťažných podkladov.
Ak sa poskytnutie služby uvedené v zozname poskytnutých služieb viaže na viac rokov, uchádzač
uvedie alikvotné údaje a príslušné obdobie každého roka poskytnutia služby.
V prípade, že poskytnutá služba bola v rozhodnom období poskytnutá uchádzačom len z časti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme
poskytol službu uchádzač.
C. Finančné alebo ekonomické postavenie
-

nevyžaduje sa.

D. Ďalšie náležitosti návrhu:
a) Čestné vyhlásenie:
(i) že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými v Súťažných podkladoch, ktoré v súvislosti s týmto procesom obstarávania prevzal,
vrátane návrhu zmluvných podmienok,
(ii) že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné,
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Vzor Čestného vyhlásenia tvorí Súťažných podkladov.
b) Plná moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej uchádzača pri predložení návrhu, ak návrh podpisuje
osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista uchádzača.
c) Doklad preukazujúci členstvo uchádzača v medzinárodnom/medzinárodnej združení/organizácii,
na základe ktorého je oprávnený predávať a priamo vystavovať letecké prepravné doklady – letenky
(napr. členstvo v IATA – International Air Transport Association).
d) Čestné vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícií alebo zabezpečí v prípade uzavretia Zmluvy „hotline“ resp. operatívne telefonické poradenstvo, ktoré funguje bezplatne 24 hodín v slovenskom
jazyku.
Vzor Čestného vyhlásenia tvorí prílohu Súťažných podkladov.
12. Zábezpeka
-

nevyžaduje sa.

13. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Spoločnosť SPP uskutoční dňa 25.04.2018 o 10.00
hod.
14. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Kritériom na hodnotenie návrhov je: Ekonomicky najvýhodnejší návrh.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
15. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Spoločnosť SPP uzavrie Zmluvy s tými uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti, ktorých návrhy
zodpovedajú podmienkam stanoveným v tomto Oznámení a v Súťažných podkladoch, a ktorí sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvých troch (3)
miestach v poradí. Zazmluvnení dodávatelia budú počas platnosti Rámcových zmlúv na výzvu
Spoločnosti SPP predkladať cenové ponuky (minitendre) na základe konkrétnych požiadaviek
Spoločnosti SPP, pričom plnenie bude v jednotlivom prípade zabezpečovať dodávateľ, ktorý splní
požiadavky Spoločnosti SPP a predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v Súťažných podkladoch.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
16. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešným uchádzačom odošle písomné oznámenie o prijatí ich
návrhu. Neúspešným uchádzačom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta. Úspešní
uchádzači budú písomne vyzvaní na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu Zmluvy v lehote stanovenej vo
Výzve.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení návrhov úspešný uchádzač (t.j. niektorí z uchádzačov, ktorí sa
umiestnili na prvých (3) miestach) neposkytne súčinnosť k uzavretiu Zmluvy v primeranej lehote
stanovenej v písomnej výzve Spoločnosti SPP na uzavretie Zmluvy, alebo ak sa po finálnom
vyhodnotení návrhov zistia okolnosti zakladajúce dôvod vylúčenia uchádzača a tento uchádzač bude zo
súťaže vylúčený, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uskutočniť opätovné vyhodnotenie návrhov
a zostaviť nové poradie úspešnosti uchádzačov. Za týmto účelom si Spoločnosť SPP vyhradzuje právo
opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať ostatných uchádzačov o predloženie
revidovaných cenových návrhov, a to bez účasti uchádzača, ktorý neposkytol súčinnosť k uzavretiu
Zmluvy alebo bol zo súťaže vylúčený.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešných uchádzačov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
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17. Lehota viazanosti návrhov
Uchádzači sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.05.2018.
Spoločnosť SPP 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. Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti
návrhov.
18. Dôležité právne informácie:
Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
návrhu a účasťou uchádzača v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto
oznámení a/alebo v Súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok
budú zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Spoločnosť SPP 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.
Dátum zverejnenia: 17.04.2018

