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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ 5. INDIVIDUÁLNEJ ZÁKAZKY
v rámci dynamického nákupného systému zriadeného na predmet:
„Zabezpečenie stredných a generálnych opráv KGZ“
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35
815 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B (ďalej
len „SPP“) vyhlásila dňa 14.03.2015 v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2015/S 052-091084 a dňa 13.03.2015
vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2015 pod značkou 5805-MSS, v zmysle ustanovenia § 47 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, dynamický nákupný systém na predmet „Zabezpečenie stredných a generálnych opráv KGZ“
s platnosťou na obdobie 48 mesiacov (ďalej len „dynamický nákupný systém“).
S účinnosťou od 18.04.2016 spoločnosť SPP nemá postavenie verejného obstarávateľa v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), a z toho dôvodu nie je povinná zadávať individuálne
zákazky vyhlasované v rámci dynamického nákupného systému v režime verejného obstarávania podľa
Zákona o verejnom obstarávaní. Oznámenie o pokračovaní Dynamického nákupného systému je zverejnené
na internetovej stránke spoločnosti SPP na nasledovnom linku:
http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/kvalifikacne-systemy/vyhlasene-kvalifikacnesystemy/
Spoločnosť SPP týmto
vyhlasuje
5. individuálnu zákazku v rámci dynamického nákupného systému (ďalej len „5. individuálna zákazka“),
predmetom ktorej je „Zabezpečenie strednej opravy na kogeneračnej jednotke č. 5 - Waukesha 698
kWe“, ktorá je zverejnená na internetovej stránke Spoločnosti SPP.
Spoločnosť SPP týmto zároveň vyzýva všetkých záujemcov na predloženie ponuky na 5. individuálnu
zákazku v lehote do 04.02.2019 do 10.00 hod.
Oznámenie o vyhlásení 5. Individuálnej zákazky je zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SPP na
nasledovnom linku:
http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie
Pokiaľ v tomto Oznámení nie je ustanovené inak, ponuky budú predkladané a vyhodnocované v súlade
s podmienkami ustanovenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného dňa
14.03.2015 v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2015/S 052-091084 a dňa 13.03.2015 vo Vestníku verejného
obstarávania č. 52/2015 pod značkou 5805-MSS (ďalej len „Oznámenie“) a v Súťažných podkladoch, ktoré
boli zverejnené k dynamickému nákupnému systému v profile spoločnosti SPP na nasledovnom linku:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/149193?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sortdir=DESC&ext=0&nazovZakazky=stredn%C3%BDch&obstarNazov=&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=
-1&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1 .
Ponuku na 5. individuálnu zákazku sú oprávnení predložiť tak uchádzači, ktorí už sú zaradení do
dynamického nákupného systému, ako aj uchádzači, ktorí ešte do dynamického nákupného systému
zaradení neboli.
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte nižšie uvedeným kontaktným osobám najneskôr do
01.02.2019 do 10.00 hod.
Ing. Jana Kobzová
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e-mail: jana.kobzova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354
JUDr. Adriana Khandlová
e-mail: adriana.khandlova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4188, +421 905 797 753
Špecifikácia predmetu 5. individuálnej zákazky:
Bližšia špecifikácia predmetu je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Oznámenia.
Typ zmluvy:
Návrh minimálnych požadovaných dodacích a ďalších zmluvných podmienok, na ktorých Spoločnosť SPP
trvá a ktoré budú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu tvorí prílohu č. 1 Súťažných podkladov,
zverejnených v Úradnom vestníku EÚ. 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. Súťažných podkladov, ktorých podmienky vychádzajú z platného znenia Zákona
o verejnom obstarávaní.
Požadovaný termín dodania plnenia:
7. týždeň 2019 – 8. týždeň 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 04.02.2019 do 10.00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v procese
obstarávania sa na ne nebude prihliadať.
Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky budú predkladané v elektronickej forme prostredníctvom portálu www.proebiz.com. Pre účely
predloženia ponuky prostredníctvom uvedeného eaukčného portálu je potrebná registrácia na nasledovnom
linku: https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3011
Uchádzači, ktorí už sú zaradení do dynamického nákupného systému (t.j. uchádzači, ktorí preukázali
splnenie podmienok účasti a predložili spoločnosti SPP informatívnu ponuku v súlade s podmienkami
uvedenými v Oznámení), predkladajú spoločnosti SPP ponuku, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné
náležitosti:
1. Návrh minimálnych zmluvných ustanovení o poskytovaní služieb (podľa prílohy č. 1 Súťažných
podkladov). Jedná sa o všeobecné zmluvné ustanovenia platné pre stredné a generálne opravy KGJ.
2. Návrh na plnenie kritérií – 5. individuálna zákazka.
Cenová ponuka uchádzača, ktorý už je zaradený do dynamického nákupného systému, nesmie byť vyššia
ako informatívna ponuka tohto uchádzača na základe, ktorej bol zaradený do dynamického nákupného
systému a musí spĺňať technické požiadavky na predmet 5. individuálnej zákazky.
Uchádzači, ktorí ešte nie sú zaradení do dynamického nákupného systému, predkladajú Spoločnosti
SPP ponuku, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a ďalšie doklady uvedené v Oznámení a v Súťažných
podkladoch (v súlade s ust. bodu 18 Súťažných podkladov), vychádzajúc z platného znenia Zákona
o verejnom obstarávaní,
2. Informatívnu ponuku (vyplnenú tabuľku uvedenú v prílohe č. 2 Súťažných podkladov)
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3. Návrh na plnenie kritérií – 5. individuálna zákazka (formulár bude uchádzačom zaslaný po zaregistrovaní
sa do e-aukčného portálu proebiz.com na vyššie uvedenom linku).
Kritérium pre hodnotenie ponúk:
Ponuky predložené na 5. individuálnu zákazku budú hodnotené na základe kritéria: najnižšia cena.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať so všetkými alebo s vybranými uchádzačmi o predložených
ponukách alebo o podmienkach zmluvy.
Uchádzači môžu byť vyzvaní 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 individuálne rokovania s uchádzačmi realizované osobne
alebo prostredníctvom telekonferencie. V prípade realizácie elektronickej aukcie budú detailné podmienky a
termín konania elektronickej aukcie oznámené uchádzačom v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii
zaslanej prostredníctvom elektronického aukčného portálu proebiz.com.
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 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, a to bez účasti uchádzača, ktorý od svojej ponuky odstúpil, neposkytol
súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol z procesu obstarávania vylúčený.
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 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.
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 svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil
falšované alebo pozmenené doklady,
d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity alebo služby,
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e) ponuka uchádzača 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 je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou
SPP,
i) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou
SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
j) 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.
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 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.
Oznámenie a zverejnenie výsledku obstarávania a uzavretie zmluvy:
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. Úspešný
uchádzač bude písomne vyzvaný na uzavretie zmluvy, t.j. bude mu zaslaná objednávka na realizáciu 5.
individuálnej zákazky. Zmluvou sa pre účely tohto obstarávania rozumie objednávka, ktorej neoddeliteľnou
súčasťou bude predložený návrh na plnenie kritérií – 5. Individuálne zákazka a minimálne zmluvné
ustanovenia.
Uchádzači týmto berú na vedomie, že Spoločnosť SPP je právnickou osobou, ktorá poskytuje finančné
prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri
partnerov verejného sektora“). Z toho dôvodu môžu byť dodávatelia Spoločnosti SPP a ich subdodávatelia,
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považovaní za partnerov verejného sektora pri splnení podmienok ustanovených Zákonom o registri
partnerov verejného sektora. V prípade, ak je úspešný uchádzač resp. jeho subdodávateľ v zmysle § 2
ods. 1 písm. a) v spojení s § 2 ods. 2 ž 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora považovaný
za partnera verejného sektora, je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas
celej doby trvania zmluvy. Za účelom splnenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je úspešný
uchádzač (prípadne jeho subdodávateľ, ktorý mu je známy v čase uzavretia zmluvy) povinný byť zapísaný
v Registri partnerov verejného sektora najneskôr v deň uzavretia zmluvy, ktorá bude výsledkom
individuálnych zákaziek v Dynamickom nákupnom systéme. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej
vety sa bude považovať za neposkytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy a bude zakladať oprávnenie
Spoločnosti SPP vylúčiť individuálnu ponuku uchádzača z tohto obstarávania.
Výsledok tohto obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto Oznámenie,
pričom sa uvedie identifikácia úspešného uchádzača v rozsahu údajov: obchodné meno, sídlo a IČO.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 28.02.2019.
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.
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.
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 bolo zverejnené toto Oznámenie, t.j. na internetovej stránke Spoločnosti SPP.
UPOZORNENIE:
Toto Oznámenie 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. Táto individuálna zákazka nie je zadávaná 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 tomto Oznámení. Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok obstarávania budú
zverejnené rovnakým spôsobom akým bolo zverejnené toto Oznámenie.
Prílohy:
Príloha č. 1:

Technická špecifikácia SO
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Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

Návrh minimálnych zmluvných podmienok
Návrh na plnenie kritérií

Dátum zverejnenia: 25.01.2019
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