Evidenčné číslo obstarávania: KR-VPP-228-18

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Stolný otvárač listov s frézovou technológiou orezu“
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
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
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do
21.11.2018 do 11.00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Stolný otvárač listov s frézovou technológiou orezu

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie Stolného otvárača listov s frézovou technológiou orezu do
podateľne (ďalej len „otvárač listov“) Spoločnosti SPP.
Podrobnejšia špecifikácia
„Výzva“).

je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len

4.

Miesto plnenia:
Podateľňa spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

5.

Kúpna cena zahŕňa:
- kúpnu cenu otvárača listov;
- dodanie a zapojenie otvárača listov;
- preberací protokol a revíznu správu;
- doprava zariadenia na miesto plnenia;
- zaškolenie obsluhy;
- záručnú lehotu 24 mesiacov;
- záručný servis;
- poradenstvo.
Cena musí byť uvedená v Eur bez DPH so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

6.

Typ zmluvy: objednávka
Pre účely tohto obstarávania sa zmluvou rozumie objednávka.

7.

Termín dodania zariadenia:
najneskôr do 4 týždne od doručenia objednávky.
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8.

Doba trvania záväzkového vzťahu: prevzatím otvárača listov do užívania, podpísaním preberacieho
protokolu a vyhotovením revíznej správy.

9.

Lehota na predkladanie ponúk: do

22.11.2018 do 11.00 hod.

Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v procese
obstarávania sa na ne nebude prihliadať.
10. Spôsob predloženia ponúk: elektronický na e-mailové adresy:
jana.kobzova@spp.sk a pavel.janos@spp.sk
11. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) Osobné postavenie:
– nevyžaduje sa
b) Finančné alebo ekonomické postavenie
– nevyžaduje sa
c) Technická alebo odborná spôsobilosť
– nevyžaduje sa
d) Ďalšie náležitosti ponuky
1. Cenovú ponuku v zmysle prílohy č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Cenovú ponuku
predloží uchádzač ako podpísaný a vyplnený scan dokumentu vo formáte .pdf. – preukazuje
vyplnenou a podpísanou cenovou ponukou.
Podpísanú cenovú ponuku uchádzač predkladá ako scan dokumentu vo formáte pdf na emailové adresy kontaktných osôb uvedených v bode 1 tejto Výzvy.
Spoločnosť SPP neumožňuje uchádzačom v tejto súťaži predložiť ponuku vo forme skupiny
dodávateľov!
12. Zábezpeka
nevyžaduje sa
13. Forma a spôsob predkladania ponúk
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. Ponuka doručená na inú adresu, v inej forme, alebo iným spôsobom, ako je ustanovené
v tejto Výzve, sa bude považovať za nedoručenú, v procese obstarávania sa neotvorí a nebude sa na
ňu prihliadať.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena – 100%
15. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Na prvom mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou cenou za dodávku Stolného otvárača listov
s frézovou technológiou orezu vrátane uvedenia do prevádzky, revíznej správy a záručného servisu.
Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne.
Objednávka bude zaslaná uchádzačovi, ktorý sa umiestni na (1) prvom mieste.
Po vyhodnotení cenových ponúk, Spoločnosť SPP vyzve uchádzačov na predloženie revidovanej
cenovej ponuky, a to aj vo viacerých kolách a úrovniach. Za účelom predkladania revidovaných
cenových ponúk si Spoločnosť SPP vyhradzuje právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo uskutočniť
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individuálne rokovania s vybranými uchádzačmi aj vo viacerých kolách a v rôznych formách (osobne,
revidovaná cenová ponuka, e-aukcia) a to aj opakovane.
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.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk (cenová ponuka), v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
16. Cena, mena a platobné podmienky
Navrhovaná cena za plnenie predmetu obstarávania 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 právnych predpisov.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu obstarávania, ako aj
primeraný zisk dodávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
17. 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.
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.
18. 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,
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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.
19. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
Komunikácia medzi uchádzačmi a Spoločnosťou SPP bude prebiehať elektronicky emailovou formou
(jana.kobzova@spp.sk, pavel.janos@spp.sk).
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.
20. Oznámenie a zverejnenie výsledku obstarávania a zaslanie objednávky
Po finálnom vyhodnotení ponúk sa úspešnému uchádzačovi odošle písomné oznámenie o prijatí jeho
ponuky. Neúspešným uchádzačom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich ponuka sa neprijíma.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na dodávku zariadenia. Predávajúci sa zaväzuje
bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní odo jej doručenia akceptovať a potvrdiť
objednávku Kupujúceho vyhotovenú a doručenú v súlade s touto Výzvou. Predávajúci akceptuje
a potvrdí objednávku tým spôsobom, že ju podpíše osoba oprávnená konať za Predávajúceho, pričom
sa uvedie meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby, odtlačok pečiatky Predávajúceho a dátum
s poznámkou potvrdzujem. Potvrdenú akceptovanú objednávku je Predávajúci povinný zaslať
kupujúcemu naskenovanú na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Neakceptovanie
objednávky vyhotovenej v súlade s touto Výzvou zo strany Predávajúceho sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných povinností.
Výsledok obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto Výzva, 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 s viacerými uchádzačmi.
21. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 15.12.2018.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto Výzva. Uchádzačom bude zároveň
odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
22. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, 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.
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23. Ochrana osobných údajov
V prípade, ak súčasťou ponuky uchádzača sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb
podliehajúce ochrane v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov, uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním
jej osobných údajov, pokiaľ uchádzač nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na inom právnom
základe. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí Prílohu č. 6 tejto výzvy na predkladanie
ponúk.
24. 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.
25. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a podklady pre vypracovanie ponuky je možné získať
u kontaktných osôb uvedených v bode 1. Výzvy.
26. UPOZORNENIE:
Táto Výzva 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“).
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 alebo jej prílohách. Prípadné zmeny alebo doplnenia
podmienok obstarávania budú zverejnené rovnakým spôsobom ako táto Výzva a uchádzači, ktorí už
predložili svoju ponuku budú o zmene podmienok písomne informovaní.
Dátum zverejnenia: 19.11.2018
Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Technická špecifikácia
Cenová ponuka
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Príloha č. 1

Technická špecifikácia
„Stolný otvárač listov s frézovou technológiou orezu“
Minimálne požadované parametre Spoločnosti SPP:
-

nastaviteľná fréza, ktorá zaistí precízne otvorenie obálok bez poškodenia obsahu;

-

výkon – reálna rýchlosť 8.000 listov / 1 hodina;

-

kovové telo;

-

dlhá životnosť – použitie dvoch motorov (jeden na posúvanie obálok, druhý na pohon rezacieho
mechanizmu);

-

minimálna prašnosť – frézová technológia rezu, použité technológie pre zachytávanie „pilín“ v zariadení
(vhodné najmä do kancelárií);

-

magnetický upevnený zásobník na „piliny“ s poistkou;

-

zásobník na odrezaný papier;

-

automatický podávač obálok s kapacitou až 100 kusov obálok;

-

spracovanie obálok s hrúbkou až 6 mm;

-

spracovanie všetkých veľkostí obálok;

-

nízka hlučnosť – do 70 dB.
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Príloha č. 2

Cenová ponuka
„Stolný otvárač listov s frézovou technológiou orezu“

P.č.

Názov položky

1.

Stolný otvárač listov
s frézovou technológiou orezu

Merná jednotka
ks

Množstvo
1

Jednotková cena
...... €

Kúpna cena zahŕňa:
- kúpnu cenu otvárača listov;
- dodanie a zapojenie otvárača listov;
- preberací protokol a revíznu správu;
- doprava zariadenia na miesto plnenia;
- zaškolenie obsluhy;
- záručnú lehotu 24 mesiacov;
- záručný servis;
- poradenstvo.

Uchádzač uvedie termín dodania v pracovných dňoch od zaslania objednávky:

uchádzač (meno, podpis, pečiatka)
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