Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-182-18

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Starostlivosť a podpora energetických zariadení a klimatizácie Dátového centra
v Bratislave a Záložného dátového centra v Nitre.
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. Jaroslava Iglárová
tel.: +421 2 62 62 4256, + 421 907 673 530, e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
Ing. Jana Kozakovičová
tel.: +421 2 62 62 4254, + 421 905 472 331, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
„Starostlivosť a podpora energetických zariadení a klimatizácie Dátového centra v
Bratislave a Záložného dátového centra v Nitre“.
Predmet obchodnej verejnej súťaže je rozdelený na dve časti:
1.časť: Starostlivosť a podpora energetických zariadení Dátového centra v Bratislave a
Záložného dátového centra v Nitre (ďalej aj „Starostlivosť a podpora EZ DC a ZDC“).
2.časť: Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného dátového
centra v Nitre (ďalej aj „Starostlivosť a podpora klimatizácie DC a ZDC“).
Návrhy môžu navrhovatelia predložiť na vybranú časť, alebo na obe časti.
Pre každú časť Vyhlasovateľ poskytuje samostatné súťažné podklady, v ktorých sú uvedené
podrobné informácie potrebné pre vypracovanie návrhu.

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmet obstarávania „Starostlivosť a podpora energetických zariadení a klimatizácie
Dátového centra v Bratislave a Záložného dátového centra v Nitre“ je rozdelený na dve
časti:
1. časť: Starostlivosť a podpora energetických zariadení Dátového centra v Bratislave a
Záložného dátového centra v Nitre.
V rámci uvedenej zákazky sa bude zabezpečovať starostlivosť a podpora zariadení UPS,
rozvádzačov s príslušenstvom a motorgenerátora, ktoré sú umiestnené v Dátovom centre v
Bratislave a Záložnom dátovom centre v Nitre. Zoznam energetických zariadení v dátových
centrách je uvedený v súťažných podkladoch a jeho prílohách.
2. časť: Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného
dátového centra v Nitre.
V rámci uvedenej zákazky sa bude zabezpečovať starostlivosť a podpora všetkých
klimatizačných zariadení umiestnených v Dátovom centre v Bratislave a Záložnom dátovom

Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-182-18

centre v Nitre. Zoznam klimatizácií v dátových centrách je uvedený v súťažných podkladoch a
jeho prílohách.
Rozsah starostlivosti a podpory zariadení pre obe časti predmetu obstarávania:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

nepretržitá servisná pohotovosť spolu s telefonickou asistenciou pre nástup technika (24
hodín denne, 7 dní v týždni);
On-site podpora (poskytovanie služieb v mieste inštalácie zariadení);
nepretržitá prevádzka servisnej linky (poskytovanie objednávateľom požadovaných
informácií a vysvetlení, týkajúcich sa prevádzky zariadení a riešenia porúch);
nástup k oprave, resp. k servisnému zásahu od nahlásenia poruchy;
oprava porúch, čím sa rozumie dosiahnutie riadneho pracovného stavu zariadenia, alebo
schopnosť používať zariadenie bez obmedzení, vrátane nahradenia časti zariadenia
(výmena materiálu a dodanie a montáž náhradných dielov);
servisné prehliadky v rozsahu podľa prevádzkového poriadku s vypracovaním písomného
protokolu o servisnej prehliadke;
poradenstvo v otázkach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadení, a ktoré nie je
možné vyriešiť pomocou dokumentácie;
pokrytie – čas dostupnosti služieb starostlivosti a podpory zariadení (24 hodín denne, 7
dní v týždni).

Pre obe časti predmetu obstarávania je objednávateľom stanovený čas pre nástup a vykonanie
opravy individuálne pre jednotlivé zariadenia v dvoch alternatívach:
Alternatíva „A“, ktorá stanovuje kratší čas pre nástup (RT) a vykonanie opravy (FT) –
predpokladané čerpanie tejto alternatívy je 50 % (potrebná pre letné obdobie).
Alternatíva „B“, ktorá stanovuje dlhší čas pre nástup (RT) a vykonanie opravy (FT) –
predpokladané čerpanie tejto alternatívy je 50 % (potrebná pre zimné obdobie).
RT (Response Time) - doba reakcie na oznámenú poruchu, t.j. doba, do ktorej Dodávateľ potvrdí prijatie
oznámenia o poruche a začne ju riešiť.
FT (Fix Time) - doba odstránenia poruchy Dodávateľom od jej nahlásenia.

Pri jednotlivých zariadeniach objednávateľ umožní dodávateľovi opravu poruchy dočasným
náhradným riešením alebo opatrením (ER - error resolution), do času úplného odstránenia
poruchy.
Navrhovatelia pre obe časti v rámci svojho návrhu predložia cenu za predmet obstarávania
formou „paušálnej ceny za 1 rok“ samostatne pre alternatívu „A“ a pre alternatívu „B“.
Paušálna cena zahŕňa kompletné služby zabezpečenia prevádzkyschopného stavu zariadení t.j.
poskytnutie požadovaných služieb, vrátane výmeny materiálu a náhradných dielov a servisných
prehliadok.
Poskytovanie služieb:
 len na základe objednávok, spravidla štvrťročne;
 vystavenie objednávok nie je zo strany Dodávateľa nárokovateľné;
 Objednávateľ vystaví objednávku podľa potrieb spoločnosti SPP;
 splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia.
Podrobná špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže je uvedená v dokumentoch:
1. Súťažné podklady k obchodnej verejnej súťaži: 1. časť: Starostlivosť a podpora energetických
zariadení Dátového centra v Bratislave a Záložného dátového centra v Nitre.
2. Súťažné podklady k obchodnej verejnej súťaži: 2. časť: Starostlivosť a podpora klimatizácie
Dátového centra v Bratislave a Záložného dátového centra v Nitre.
4.1 Obhliadka miesta poskytovania služieb:
Navrhovateľom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb, ktoré sú
predmetom obstarávania. Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ.
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Obhliadka miesta poskytovania služieb sa uskutoční:
1. časť: Starostlivosť a podpora energetických zariadení Dátového centra v Bratislave a
Záložného dátového centra v Nitre.
a) Pre Dátové centrum Bratislava dňa 22.11.2018 o 13,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Budova AB VII. vrátnica
Mlynské Nivy 44/c
Bratislava
b) Pre Záložné dátové centrum Nitra dňa 22.11.2018 o 9,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
vrátnica
Levická č. 9
Nitra
2. časť: Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného
dátového centra v Nitre.
a) Pre Dátové centrum Bratislava dňa 22.11.2018 o 14,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Budova AB VII. vrátnica
Mlynské Nivy 44/c
Bratislava
b) Pre Záložné dátové centrum Nitra dňa 22.11.2018 o 10,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
vrátnica
Levická č. 9
Nitra
Kontaktná osoba poverená zabezpečením obhliadky je p. Milan Andelek, tel.: +421 (2) 6262
3648, mobil: 0902 904 730, e-mail: milan.andelek@spp.sk
Vyhlasovateľ odporúča zúčastniť sa na spoločnej obhliadke miesta poskytovania služieb v
stanovenom termíne, individuálna obhliadka v inom termíne nebude umožnená.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, bude tvoriť
súčasť súťažných podkladov a bude zaslaný všetkým navrhovateľom, ktorým Vyhlasovateľ
zaslal súťažné podklady.
5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcových zmlúv
uzatvorených samostatne pre každú časť predmetu obstarávania podľa § 269 ods.2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zmluva“).
Neoddeliteľnou súčasťou Zmlúv budú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPP, ktoré
budú tvoriť ich prílohu.
Vyhlasovateľ požaduje akceptovanie podmienok uvedených v návrhu Rámcových zmlúv a vo
Všeobecných obchodných podmienkach v plnom rozsahu.
Návrh Rámcových zmlúv je uvedený ako príloha súťažných podkladov pre každú časť predmetu
obstarávania.
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V Rámcových zmluvách sú uvedené minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné
podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa stanú obsahom obstarávaného záväzkového
vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ
povinný zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6. Termín poskytnutia služieb / Doba trvania záväzkového vzťahu
1. časť: Starostlivosť a podpora energetických zariadení Dátového centra v Bratislave a
Záložného dátového centra v Nitre.
Termín plnenia: od 01.01.2019 do 31.12.2022 + 1 rok opcia (4 roky + 1 rok opcia)
2. časť: Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného dátového
centra v Nitre.
Termín plnenia: od 01.01.2019 do 31.12.2022 + 1 rok opcia (4 roky + 1 rok opcia)
7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch
vypracovaných samostatne pre každú časť predmetu obstarávania. Návrh na vybranú časť, alebo
na obe časti predmetu obstarávania môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý
požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie súťažných podkladov. Žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do konca lehoty na predkladanie návrhov,
t.j. do 29.11. 2018 do 10,00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov na príslušnú časť
predmetu obstarávania musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme prostredníctvom
správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto
oznámenia.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, IČO,
kontaktnú osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa a uvedenie časti predmetu
obstarávania, na ktorú navrhovateľ požaduje poskytnutie súťažných podkladov.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom eaukčného portálu proebiz.com. nasledovne:
Vyhlasovateľ po obdržaní žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov na príslušnú časť
predmetu obstarávania zašle navrhovateľovi výzvu na účasť v tejto súťaži prostredníctvom eaukčného portálu proebiz.com. Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa
prístupu na uvedený portál. Súčasťou výzvy bude aj prihláška, v ktorej si navrhovateľ zvolí svoje
prístupové meno a heslo, odošle ju a následne mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.
S týmito prístupovými údajmi môže navrhovateľ vstúpiť do e-aukčného portálu na adrese
https://spp.proebiz.com. V elektronickej aukčnej sieni si môže prevziať súťažné podklady na
príslušnú časť predmetu obstarávania, oboznámiť sa s prácou v aukčnom prostredí a následne
vložiť svoj návrh.
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
uvedených v tomto oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v príslušných
súťažných podkladoch, a to na základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom
e-mailu na adresu kontaktných osôb Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia.
Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť
Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 26.11.2018 do 12,00 hod.

8.

Spôsob podávania návrhov
Návrh na každú časť predmetu obstarávania musí byť spracovaný a predložený v súlade s
vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými v tomto oznámení a v príslušných súťažných
podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného portálu
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proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob predkladania návrhov sú upravené
v súťažných podkladoch.
Navrhovateľ je oprávnený predložiť návrh na jednu časť predmetu súťaže, prípadne na obidve
časti. Návrh musí byť predložený na príslušnú časť predmetu súťaže v celom jej rozsahu.
9.

Lehota na podávanie návrhov
1. časť: Starostlivosť a podpora energetických zariadení Dátového centra v Bratislave a
Záložného dátového centra v Nitre.
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 29.11.2018 do 10,00 hod.
2. časť: Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného
dátového centra v Nitre.
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 29.11.2018 do 12,00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v príslušných
súťažných podkladoch vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov na jednotlivé časti
predmetu obstarávania. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo predložené
v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude prihliadať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom
prípade bude oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým
spôsobom ako toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do
uplynutia stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať predložený
návrh späť a prípadne ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri
vyhodnotení návrhov sa naň neprihliada.

10. Podmienky účasti
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa nasledovné
podmienky účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia
podmienok účasti sú upravené v súťažných podkladoch.
a) Požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovateľa:
1. oprávnenie podnikať v rozsahu predmetu obstarávania, t.j. oprávnenie poskytovať služby, ktoré
sú predmetom obstarávania;
2. vyhlásenie navrhovateľa, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
3. vyhlásenie navrhovateľa, že nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo
reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov
platných v krajine jeho sídla;
4. vyhlásenie navrhovateľa, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej
situácii podľa zákonov predpisov platných v krajine jeho sídla.
5. vyhlásenie navrhovateľa, že 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.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:

Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa bodu 1. sa nepožaduje predložiť, nakoľko
podmienku účasti je možné overiť z verejne dostupného zdroja.
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Za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa bodov 2. až 5. navrhovateľ vo
svojom návrhu predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa
podľa vzoru uvedeného ako príloha príslušných súťažných podkladov.

Navrhovateľ musí predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného
postavenia vo svojom návrhu na príslušnú časť. V prípade, ak navrhovateľ predkladá
návrh na obe časti predmetu obstarávania, predloží doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti osobného postavenia len jedenkrát, t.j. v jednom návrhu. V ďalšom
návrhu uvedie informáciu, kde sú doklady doložené.
b) Požadované podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti navrhovateľa
pre 1. časť: Starostlivosť a podpora energetických zariadení Dátového centra v Bratislave a
Záložného dátového centra v Nitre.
1. Navrhovateľ musí predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky (36
mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie návrhov v tomto obstarávaní), v ktorom
musia byť uvedené minimálne tri (3) zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ako je
predmet obstarávania. Pod pojmom zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet obstarávania sa považujú zákazky súvisiace so starostlivosťou a podporou
(maintenance) energetických zariadení (UPS a rozvádzače) budov, t.j. zabezpečenie
odstraňovania porúch energetických zariadení a vykonávanie ďalších činností, najmä
servisných prehliadok a revízií na týchto zariadeniach.
Minimálne jedna referencia z požadovaných troch musí byť v minimálnej hodnote 40
000,- EUR bez DPH (kumulatívne za tri (3) roky pre jedného odberateľa) a predmetom tejto
referencie musí byť starostlivosť a podpora (maintenance) energetického zariadenia (UPS a
rozvádzače) dátového centra.
Celková finančná hodnota poskytnutých služieb za obdobie 3 rokov musí byť minimálne
80 000,- EUR bez DPH.
V prípade, že zákazka bola v rozhodnom období realizovaná navrhovateľom len sčasti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom
objeme realizoval zákazku navrhovateľ.
V zozname poskytnutých služieb musí byť uvedený názov poskytnutej služby, stručný opis
poskytnutej služby, zmluvná cena každej poskytnutej služby v EUR bez DPH, termín jej
dodania, názov alebo obchodné meno odberateľa a jeho sídlo, kontaktná osoba odberateľa,
telefonické spojenie a e-mail na kontaktnú osobu odberateľa. Vzor zoznamu poskytnutých
služieb tvorí prílohu súťažných podkladov.
2. Navrhovateľ musí preukázať technickú spôsobilosť osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
predložením zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, ktorí musia mať minimálne
päť (5) rokov odborných skúseností (prax) so zabezpečovaním služieb súvisiacich so
starostlivosťou a podporou (maintenance) obdobných energetických zariadení. Zoznam musí
obsahovať minimálne dve osoby, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb (za vecné
plnenie zmluvy). Vzor zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb tvorí prílohu
súťažných podkladov.
K zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb musí navrhovateľ predložiť na
preukázanie odbornej praxe, kvalifikácie a odbornej spôsobilosti uvedených osôb nasledovné:
a) profesijný životopis osoby zodpovednej za poskytnutie služieb , ktorý musí obsahovať:
 meno a priezvisko osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,
 popis odbornej praxe s uvedením časového obdobia jej výkonu (pracovná pozícia, opis
pracovnej náplne/odborné skúsenosti),
 zoznamu poskytnutých služieb (referencie),
 čestné vyhlásenie, že bude navrhovateľovi k dispozícii na riadne plnenie predmetu zákazky
počas celej platnosti rámcovej zmluvy.
b) doklad o odbornej spôsobilosti v rozsahu:
 minimálne jedna osoba uvedená v zozname osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
musí predložiť platný certifikát/osvedčenie, alebo platný doklad o odbornom vyškolení,
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ktorým dokladuje spôsobilosť na inštaláciu, maintenance a servis zariadení Newave UPS
Systems radu Conceptpower, t.j. výrobcu zariadení;
 minimálne jedna osoba uvedená v zozname osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
musí predložiť platný Certifikát/osvedčenie, alebo platný doklad o odbornom vyškolení,
ktorým dokladuje spôsobilosť na inštaláciu, maintenance a servis dieselgenerátorov
Caterpillar Ltd. t.j. výrobcu zariadenia;
 minimálne jedna osoba uvedená v zozname osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
musí predložiť platné osvedčenie vydané Technickou inšpekciou podľa § 14 ods.1, zákona
č.124/2006 z. Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v
rozsahu: vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok resp. opráv na príslušných
vyhradených elektrických zariadeniach. Ide o vyhradené elektrické zariadenia zaradené do
skupiny B s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné. Navrhovateľ musí predložiť
osvedčenie, ktorým dokladuje spôsobilosť podľa § 22 alebo § 23 vyhlášky 508/2009 Z. z. v
rozsahu E1, alebo E2 a trieda objektu minimálne A. vyhlasovateľ uzná aj osvedčenia vydané
inou organizáciou, ktorá je oprávnená vydávať predmetné osvedčenia.
Navrhovateľ musí k zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb predložiť čestné
vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa, že:
- odborne spôsobilé osoby budú zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy,
- s uvedením informácie v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v
zamestnaneckom pomere, alebo v inom pracovnom vzťahu) k navrhovateľovi.
c) Požadované podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti navrhovateľa
pre 2. časť: Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného
dátového centra v Nitre.
1. Navrhovateľ musí predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky (36
mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie návrhov v tomto obstarávaní), v ktorom
musia byť uvedené minimálne tri (3) zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ako je
predmet obstarávania. Pod pojmom zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet obstarávania sa považujú zákazky súvisiace so starostlivosťou a podporou
(maintenance) klimatizácií budov, t.j. zabezpečenie odstraňovania porúch klimatizácie a
vykonávanie ďalších činností, hlavne servisných prehliadok na týchto zariadeniach.
Minimálne jedna referencia z požadovaných troch musí byť v minimálnej hodnote 40 000,- EUR
bez DPH (kumulatívne za tri (3) roky pre jedného odberateľa) a predmetom tejto referencie
musí byť starostlivosť a podpora (maintenance) presných klimatizačných jednotiek spoločnosti
UNIFLAIR a split-inverterových jednotiek spoločnosti DAIKIN;
a
Minimálne jedna referencia z požadovaných troch musí byť v minimálnej hodnote 40 000,- EUR
bez DPH (kumulatívne za tri (3) roky pre jedného odberateľa) a predmetom tejto referencie
musí byť starostlivosť a podpora (maintenance) klimatizačných zariadení dátového centra.
Celková finančná hodnota poskytnutých služieb/referencií za obdobie 3 rokov musí byť
minimálne 120 000,- EUR bez DPH.
V prípade, že zákazka bola v rozhodnom období realizovaná navrhovateľom len z časti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom
objeme realizoval zákazku navrhovateľ.
V zozname poskytnutých služieb musí byť uvedený názov poskytnutej služby, stručný opis
poskytnutej služby, zmluvná cena každej poskytnutej služby v EUR bez DPH, termín jej
dodania, názov alebo obchodné meno odberateľa a jeho sídlo, kontaktná osoba odberateľa,
telefonické spojenie a e-mail na kontaktnú osobu odberateľa. Vzor zoznamu poskytnutých
služieb tvorí prílohu súťažných podkladov.
2.Navrhovateľ musí preukázať technickú spôsobilosť osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
predložením zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, ktorí musia mať minimálne
päť (5) rokov odborných skúseností (prax) so zabezpečovaním služieb súvisiacich so
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starostlivosťou a podporou (maintenance) obdobných klimatizačných zariadení spoločnosti
UNIFLAIR a split-inverterových jednotiek spoločnosti DAIKIN. Zoznam musí obsahovať
minimálne tri (3) osoby, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb (za vecné plnenie
zmluvy). Vzor zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb tvorí prílohu súťažných
podkladov.
K zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb musí navrhovateľ predložiť na
preukázanie odbornej praxe, kvalifikácie a odbornej spôsobilosti uvedených osôb nasledovné:
a) profesijný životopis osoby zodpovednej za poskytnutie služieb , ktorý musí obsahovať:
 meno a priezvisko osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,
 popis odbornej praxe s uvedením časového obdobia jej výkonu (pracovná pozícia, opis
pracovnej náplne/odborné skúsenosti),
 zoznamu poskytnutých služieb (referencie),
 čestné vyhlásenie, že bude navrhovateľovi k dispozícii na riadne plnenie predmetu zákazky
počas celej platnosti rámcovej zmluvy.
b) doklad o odbornej spôsobilosti v rozsahu:
 minimálne jedna osoba uvedená v zozname osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
musí predložiť platný certifikát/osvedčenie, ktorým dokladuje spôsobilosť na inštaláciu,
maintenance a servis presných klimatizačných zariadení firmy UNIFLAIR;
 minimálne jedna osoba uvedená v zozname osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
musí predložiť platný certifikát/osvedčenie, ktorým dokladuje spôsobilosť na inštaláciu,
maintenance a servis klimatizačných zariadení firmy DAIKIN;
 minimálne jedna osoba uvedená v zozname osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
musí mať platnú Odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi a
preukáže ju platným certifikátom o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými
skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iným zodpovedajúcim dokladom. Odbornú
spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi môže navrhovateľ
preukázať aj certifikátom o odbornej spôsobilosti vydanom pre právnickú osobu
(navrhovateľ);
 minimálne jedna osoba uvedená v zozname osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
musí mať platný zváračský preukaz osôb podľa STN EN 13 133 pre spájkovanie;
 minimálne jedna osoba uvedená v zozname osôb zodpovedných za poskytnutie služieb
musí mať platné osvedčenie vydané Technickou inšpekciou podľa § 14 ods.1, zákona č.
124/2006 z. Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v
rozsahu: vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok resp. opráv na
elektrických zariadeniach vzduchotechnických, klimatizačných a vykurovacích systémov do
1000 V, vrátane merania a regulácie.
Navrhovateľ musí k zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služieb predložiť čestné
vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa, že:
- odborne spôsobilé osoby budú zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy,
- s uvedením informácie v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v
zamestnaneckom pomere, alebo v inom pracovnom vzťahu) k navrhovateľovi.
Ďalšie náležitosti návrhu
Náležitosťou návrhu každého navrhovateľa musí byť scan originálu jeho čestného vyhlásenia že:
a) navrhovateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými v príslušných súťažných podkladoch a ich prílohách, ktoré si v súvislosti s týmto
procesom obstarávania prevzal, vrátane návrhu zmluvných podmienok,
b) všetky navrhovateľom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
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. Doklady sa predkladajú vo
forme SCANu dokumentov.
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V prípade, ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti alebo uvedie nepravdivé alebo inak skresľujúce údaje, Spoločnosť SPP si vyhradzuje
právo nezahrnúť návrh do hodnotenia a návrh môže odmietnuť. Spoločnosť SPP si vyhradzuje
právo požiadať navrhovateľa o vysvetlenie a predloženie doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
11. Zábezpeka – nepožaduje sa
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční:
1. časť: Starostlivosť a podpora energetických zariadení Dátového centra v Bratislave a
Záložného dátového centra v Nitre.
Otváranie návrhov sa uskutoční dňa 29.11.2018 o 10,00 hod.
2. časť: Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného
dátového centra v Nitre.
Otváranie návrhov sa uskutoční dňa 29.11.2018 o 13,00 hod.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov pre obidve časti predmetu obstarávania
Návrhy pre jednotlivé časti predmetu obstarávania budú hodnotené samostatne.
Výberová komisia vyhodnotí predložené návrhy navrhovateľov z hľadiska splnenia podmienok
účasti a požiadaviek na predmet obstarávania.
Následne budú návrhy navrhovateľov u oboch zákaziek vyhodnotené podľa kritéria CENA, ktoré
sa uplatní rovnako pre obe časti predmetu obstarávania nasledovne:
Najnižšia cena za predmet obstarávania v Eur bez DPH
Spôsob hodnotenia návrhov (hodnotiaci model):
C = celková cena/1 rok x 5 rokov(4 roky+1 rok opcia)
Detailný hodnotiaci model:
C = [BA(A) x 0,5 + BA(B) x 0,5 + NR(A) x 0,5 + NR(B) x 0,5)] x 5 (rokov)
C = celková cena maintenance DC Bratislava a ZDC Nitra počas platnosti Rámcovej zmluvy
(4 roky+1 rok opcia);
BA(A) = celková cena ročného maintenance počas platnosti Rámcovej zmluvy pre Alternatívu „A“
DC Bratislava;
BA(B) = celková cena ročného maintenance počas platnosti Rámcovej zmluvy pre Alternatívu „B“
DC Bratislava;
NR(A) = celková cena ročného maintenance počas platnosti Rámcovej zmluvy pre Alternatívu „A“
ZDC Nitra;
NR(B) = celková cena ročného maintenance počas platnosti Rámcovej zmluvy pre Alternatívu „B“
ZDC Nitra.
Hodnotiť sa bude celková cena za predmet príslušnej zákazky počas platnosti Rámcovej zmluvy
(4 roky+1 rok opcia) v Eur bez DPH podľa vyššie stanoveného spôsobu hodnotenia. Po
vyhodnotení návrhov podľa stanoveného spôsobu hodnotenia na 1. mieste sa umiestni návrh
navrhovateľa s najnižšou cenou. Ostatným návrhom budú priradené ďalšie miesta v poradí
vzostupne. Návrh s najvyššou cenou bude umiestnený na mieste s najvyšším poradovým číslom.
Popis stanoveného spôsobu hodnotenia pre DC Bratislava a ZDC Nitra:
Alternatíva „A“ – pravdepodobnosť čerpania tejto alternatívy maintenance počas platnosti
Rámcovej zmluvy je 50 %;
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Alternatíva „B“ – pravdepodobnosť čerpania tejto alternatívy maintenance počas platnosti
Rámcovej zmluvy je 50 %;
Po otvorení a vyhodnotení cenových návrhov navrhovateľov, ktorí preukázali splnenie podmienok
účasti a splnenie požiadaviek na predmet obstarávania sa uskutoční cez el. portál proebiz.com
elektronická aukcia a/alebo individuálne rokovanie o cene.
Na 1. mieste sa umiestni navrhovateľ, ktorý predložil v el. aukcii a/alebo na základe
individuálneho rokovania najnižšiu cenu. Ostatným návrhom budú priradené ďalšie miesta v
poradí vzostupne. Návrh s najvyššou cenou bude umiestnený na mieste s najvyšším poradovým
číslom.
Spoločnosť SPP uzatvorí rámcovú zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa na základe vyhodnotenia
návrhov na príslušnú zákazku umiestni na 1. mieste. V prípade, ak navrhovateľ, ktorý sa
umiestnil na 1. mieste odmietne v lehote viazanosti návrhov uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou
SPP, spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí.
V prípade, ak bude mať návrh navrhovateľa nedostatky, spoločnosť SPP si vyhradzuje právo
požiadať navrhovateľa o ich vysvetlenie alebo odstránenie. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo
požiadať navrhovateľa o vysvetlenie návrhu v prípade, ak cenový návrh navrhovateľa bude
mimoriadne nízky vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity.
Platným návrhom bude návrh, ktorý vyhovuje požiadavkám Spoločnosti SPP na predmet
obstarávania obsiahnutý v súťažných podkladoch vrátane ich príloh a zároveň neobsahuje žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito dokumentmi. Návrhy nezodpovedajúce
týmto požiadavkám budú z výberového konania vylúčené.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uskutočniť s vybranými navrhovateľmi viacero etáp rokovaní
s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového návrhu po každej
etape rokovaní.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu pre každú časť predmetu obstarávania
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, 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.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy pre každú časť predmetu
obstarávania
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
zmluvy v lehote stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo
zverejnené toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude
identifikácia úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov pre každú časť predmetu
obstarávania v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
16. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej
súťaže, najneskôr do 31.01.2019.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej uplynutím.
Predĺženie lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto oznámenie
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o vyhlásení obchodnej verenej súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné
oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti návrhov.
17. Dôležité právne informácie:
Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným
obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
návrhu a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto
oznámení a/alebo v súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných
podmienok budú zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž
vyhlásená.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
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.
Dátum zverejnenia: 16.11.2018

