Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-069-18

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
– ZMENA č. 1 (aktualizované údaje sú odlíšené červenou farbou písma)

„Servis kogeneračných jednotiek“
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 Kobzová
e-mail: jana.kobzova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354
Mgr. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352

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
Servis kogeneračných jednotiek

5.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom zákazky je zabezpečiť servis kogeneračného zariadenia (ďalej len „KGZ“) Slovenského
plynárenského priemyslu, a.s. (ďalej len „SPP“), ktoré pozostáva z 5 kogeneračných jednotiek (ďalej len
„KGJ“):
KGJ
č.
1.
2.
3.
4.
5.

KGJ
MAN 312 kWe
MAN 312 kWe
Waukesha 520 kWe
Waukesha 520 kWe
Waukesha 698 kWe

Dátum spustenia do prevádzky
20.12.2013
20.12.2013
19.03.2010
09.06.2004
19.02.2009

Predmetom obstávania je výber Poskytovateľa poskytujúceho servis na zariadení vysoko účinnej
kombinovanej výroby elektriny a tepla spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len „VÚ
KVET“), ktoré je umiestnené v areáli Spoločnosti SPP na ulici Mlynské nivy 44/a, Bratislava počas
obdobia 3 rokov na základe požiadaviek Spoločnosti SPP.
Činnosti servisu KGJ sú členené na:
1. Pravidelný servis:
- pravidelná údržba KGJ s príslušenstvom
- monitoring prevádzky KGJ
- servisná pohotovosť a hot-line služba
- odborné prehliadky a skúšky KGJ
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2. Nepravidelný servis zahŕňa neplánované opravy, poruchy a závady, ktoré nebolo možné predvídať
a vznikli počas prevádzky KGJ. Pre účely obstarávania bol stanovený predpokladaný odhad hodín
neplánovaného servisu, vychádzajúc zo skúsenosti podľa predchádzajúceho plnenia.
Predmetom tohto obstarávania nie je:
1. Zabezpečenie stredných (ďalej len „SO“) a generálnych opráv (ďalej len „GO“). Spoločnosť SPP
vyhlásila v roku 2015 Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) na obdobie 4 rokov,
prostredníctvom ktorého vyhlasuje individuálne zákazky na SO a GO.
Oznámenie o pokračovaní DNS je zverejnené na linku: http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/ospp/obstaravanie/kvalifikacne-systemy/vyhlasene-kvalifikacne-systemy/
Záujemca môže požiadať Spoločnosť SPP o zaradenie do DNS kedykoľvek počas platnosti DNS,
a to po predložení dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a informatívnej ponuky za
podmienok uvedených v Oznámení o pokračovaní DNS, ktorý je zverejnený na vyššie uvedenom
linku.
2. Dodávka náhradných dielov.
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Prílohe č. 2 Súťažných podkladov.
6.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy
o poskytovaní služieb – „Servis kogeneračných jednotiek“, uzatvorenej v zmysle§ 536 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 Súťažným podkladom.
Spoločnosť SPP uzavrie Zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto Oznámení a v Súťažných podkladoch, a ktorý sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste
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 Energetické centrum Spoločnosti SPP v areáli Mlynské nivy
44, 825 11 Bratislava.
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
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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 15.05.2018 do 11:00 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
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
15.05.2018 do 11:00 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 17.05.2018 do 11.00 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:
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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;

ii.

podmienku podľa písm. b) – e), preukazuje uchádzač čestným vyhlásením;
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) s rovnakým alebo obdobným plnením ako je predmet
obstarávania (poskytnutie servisu na kogeneračných jednotkách) za obdobie predchádzajúcich 3
rokov (od 05/2015 do 05/2018) predchádzajúcich zverejneniu Oznámenia o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže.
Referenčný zoznam zmlúv (referencií) musí obsahovať minimálne 3 referencie, pričom sa požaduje,
aby celková zmluvná cena predložených referencií bola sumárne za 3 roky vo výške minimálne
400.000,- Eur bez DPH a súčasne najmenej jedna referencia od jedného odberateľa z tohto
zoznamu bola v minimálnej výške 200.000,- Eur (a to aj kumulatívne za 3 roky) a zároveň spĺňala
podmienku servisu zariadenia s minimálnym výkonom 312 kWe. Každá z referencií uvedených
v zozname musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
-

obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
kontaktná osobu odberateľa (meno, tel. kontakt, e-mail), u ktorej je možné referencie overiť;
stručný opis plnenia;
termín dodania plnenia;
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-

celková cena v € bez DPH za poskytnuté služby pre daného odberateľa, ktorá bola fakturovaná.

V prípade cudzej meny sa uvedie v pôvodnej mene a v mene euro. K prepočtu cudzej meny na euro
sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže.
Ak sa referencie uvedené v Referenčnom zozname zmlúv na dodávku potravín viažu na viac rokov
u jedného odberateľa, uchádzač uvedie relevantné plnenie v členení na jednotlivé roky plnenia.
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.
b) Doklad (napr. osvedčenie o školení, certifikát, ale aj iný doklad napr. referencia, potvrdenie
o úspešnom vykonaní služieb rovnakého druhu a rozsahu vystavená odberateľom), ktorým
uchádzač preukáže spôsobilosť vykonávať opravy na kogeneračných zariadeniach s plynovým
motorom výrobcu Dresser Waukesha – GE Energy, 1101 West St. Paul Avenue Waukesha, WI
53188 - 4999 – USA alebo MAN, Nemecko. Doklad musí byť predložený v pôvodnom jazyku
a súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielu v obsahu predložených dokladov, bude
rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
c) Oprávnenia uchádzača o odbornej spôsobilosti jeho subjektov, ktorí sa budú podieľať na plnení
v zmysle Vyhlášky MPSVa R č. 508/2009 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
s vyhradenými technickými zariadeniami pre elektrické a plynové zariadenia.
d) Oprávnenie - platný doklad vydaný podľa §15 ods. 4 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a po overení odbornej
spôsobilosti na činnosť opravy (činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania,
odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúcej k zabezpečeniu jeho funkčného
a bezpečného stavu) v rozsahu elektrických zariadení s napätím do 1 000V vrátane bleskozvodov
v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré vydala
oprávnená osoba na vydávanie oprávnení podľa §14 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. a)
zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.
e) Oprávnenie - platný doklad, ktorý vydala oprávnená osoba na vydávanie oprávnení podľa §14 ods.
2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení, vydaný pre
uchádzača podľa §15 ods. 4 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a po overení odbornej spôsobilosti na činnosť opravy
(rozoberanie technického zariadenia na účely opravy, rekonštrukcie a montáže technického
zariadenia do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky) v rozsahu vyhradené plynové
zariadenia pre médium zemný plyn, bioplyn na:
-

-

spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW
znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25
Nm3/h
rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového
zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem
acetylénovodu s obmedzením bez zvárania,
spotrebu plynov spaľovaním s výkonom do 0,5 MW vrátane.

f) Oprávnenie Osvedčenie – platný doklad minimálne jedného z pracovníkov o jeho odbornej
spôsobilosti v elektrotechnike vydané podľa §19 vyhlášky MPSVaR č.508/2009 na zaistenie
bezpečnosti a ochrany pre práci a bezpečnosti technických zariadení na činnosť podľa §23
elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, v rozsahu elektrické zariadenia do
1 000V, v objektoch triedy B vydané oprávnenou právnickou osobou na vydávanie oprávnení.
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g) Oprávnenie Osvedčenie – platný doklad minimálne jedného z pracovníkov o jeho odbornej
spôsobilosti podľa § 16 ods.1, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v platnom znení na činnosť opravy (činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania,
odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáž smerujúce k zabezpečeniu jeho funkčného
a bezpečného stavu) v rozsahu: plynové zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad
0,5 MW pre médium zemný plyn, bioplyn vydané oprávnenou právnickou osobou na vydávanie
oprávnení.
Oprávnením, Osvedčením podľa bodov b) – g) sa rozumie aj ekvivalentný doklad vydaný
oprávnenou autoritou v príslušnej krajine EÚ, v ktorej má uchádzač sídlo alebo miesto
podnikania.
V prípade, že doklad je vydaný v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musí byť doložený
preklad tohto dokladu, náklady spojené s prekladom znáša 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.
Uchádzač vo svojom návrhu uvedie informáciu o podiele plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač
v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa/-ov, spolu s uvedením identifikačných údajov
subdodávateľa/-ov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa, údaj o rozsahu
subdodávky v %.
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) Čestné vyhlásenie, že uchádzač je oprávnený poskytovať servisné služby pre zariadenia uvedené
v technickej špecifikácií a v rozsahu podľa tejto technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2
Súťažných podkladov a v Prílohe č. 1, č. 2 Zmluvy.
Vzor Čestného vyhlásenia tvorí prílohu Súťažných podkladov.
12. Zábezpeka
-

nevyžaduje sa.

13. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Spoločnosť SPP uskutoční dňa 17.05.2018 o 13.00
hod.
14. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Kritériom na hodnotenie návrhov je: Ekonomicky najvýhodnejší návrh = Najnižšia celková
ponuková cena v Eur bez DPH.
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 tým uchádzačom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto Oznámení a v Súťažných podkladoch, a ktorý sa na
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základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste
v poradí.
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 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.
17. Lehota viazanosti návrhov
Uchádzači sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 30.06.2018.
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: 14.05.2018
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