Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-007-19

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Dodávka kancelárskych a rokovacích stoličiek“
1.

Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256

2.

Kontaktná osoba:
Ing. Mária Hrašnová
e-mail: maria.hrasnova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 2092, + 421 910 121 147
Ing. Jana Kobzová
e-mail: jana.kobzová@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4209, +421 917 990 354

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
„Dodávka kancelárskych a rokovacích stoličiek“

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obstaráva je výber dodávateľov na dodávku kancelárskych a rokovacích stoličiek pre
Vyhlasovateľa v zmysle podrobnej technickej špecifikácie, a to prostredníctvom čiastkových kúpnych
zmlúv (objednávok) vystavených podľa aktuálnej potreby Vyhlasovateľa.
Predmet obstarávania je členený do nasledovných kategórií:
1. kategória I. (kancelárska stolička bežný štandard) farba čierna
2. kategória II. (kancelárska stolička stredný manažment) - čierna
3. kategória III. A. (kancelárska stolička vyšší a top manažment)
4. kategória III. B. (kancelárske kreslo vyšší a top manažment)
5. kategória IV. (rokovacia stolička vyšší a top manažment)
6. kategória V. (rokovacia stolička stredný manažment)

5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej kúpnej zmluvy na
dodávku a montáž kancelárskych a rokovacích stoličiek (ďalej aj ako „rámcová zmluva“ alebo „zmluva“)
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Súťažným podkladom.
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 umiestni na prvom (1) mieste.
Plnenie v zmysle rámcovej zmluvy bude prebiehať na základe čiastkových zmlúv/objednávok, v ktorých
bude uvedený konkrétny druh tovaru a miesto dodania. Objednávanie bude závisieť výlučne od
aktuálnych potrieb Vyhlasovateľa.
Pri vypĺňaní návrhu na plnenie kritérií je navrhovateľ povinný zohľadniť návrh zmluvných
podmienok v znení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 týchto podkladov.
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Vyhlasovateľ požaduje od dodávateľa garanciu cien a značiek položiek predložených v návrhu počas
celej doby trvania rámcovej zmluvy.
6.

Doba záväzkového vzťahu trvania
3 roky od podpisu rámcových zmlúv.

7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v Súťažných podkladoch. Návrh
môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie
Súťažných podkladov v stanovenej lehote a ktorému ich Vyhlasovateľ poskytol.
Žiadosti o poskytnutie Súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do konca
lehoty na podávanie návrhov uvedenej v bode 9 tohto oznámenia. Žiadosť o poskytnutie Súťažných
podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme prostredníctvom správy
elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto oznámenia.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté Súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi prevzatie
Súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou správy emailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného
portálu proebiz.com nasledovne:
Vyhlasovateľ po obdržaní žiadosti o poskytnutie Súťažných podkladov zašle navrhovateľovi 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 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.



Súťažné podklady vrátane všetkých príloh.

Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa 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
Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto Oznámenia. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 11.03.2019 do
10:00 hod.
Žiadosť o poskytnutie Súťažných podkladov môže Vyhlasovateľovi predložiť len subjekt, ktorý má
oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú
predmetom súťaže. Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa
nepožaduje predložiť, ak je možné podmienku overiť z verejne dostupného zdroja ako www.orsr.sk,
inak sa podmienka preukazuje scanom originálu dokladu o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného
alebo iného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci subjekt poskytovať
služby, ktoré sú predmetom súťaže alebo iný doklad o oprávnení podnikať.
8.

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.

Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-007-19

Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži
predkladá Vyhlasovateľovi svoj návrh, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá návrh.
9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 12.03.2019 do 12:00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi 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.
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:
10.1

Osobné postavenie:

a) Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže (oprávnenie dodávať
tovar, ktorý je predmetom súťaže);
b) Navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin;
c) Navrhovateľ 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 navrhovateľa 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) Navrhovateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto obchodnej
verejnej súťaže závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov;
10.2

Technická alebo odborná spôsobilosť

Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
a) Referenčný zoznam zmlúv (referencií) s rovnakým predmetom zmluvy ako je predmet obstarávania
(dodávka kancelárskych a rokovacích stoličiek) za obdobie predchádzajúcich 3 rokov (3 roky
predchádzajúce dňu vyhlásenia tohto obstarávania) v rozsahu tabuľky, ktorá tvorí prílohu č. 6
súťažných podkladov.
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 30.000,Eur bez DPH a súčasne najmenej jedna referencia od jedného odberateľa z tohto zoznamu bola v
minimálnej výške 10.000,- Eur (a to aj kumulatívne za 3 roky). Každá z referencií uvedených v zozname
musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
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-

obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa,
termín dodania kancelárskych nábytku,
stručný opis rozsahu dodávky kancelárskeho nábytku,
finančné plnenie,
kontaktnú osobu odberateľa (meno, tel. kontakt, e-mail), u ktorej je možné referencie overiť.

Ak sa dodanie tovaru uvedené v Referenčnom zozname zmlúv viaže na viac rokov, navrhovateľ uvedie
alikvotné údaje a príslušné obdobie každého roka dodaného tovaru. Navrhovateľ preukazuje podmienku
vyplnenou a podpísanou Prílohou č. 6 súťažných podkladov.
b) Technické listy a fotografie predložených návrhov stoličiek Kategórií IV a V bližšie špecifikovaných v
technickej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 2. súťažných podkladov.
c) Vzorky tovaru – vzorky stoličiek Kategórií I až III. t.j. 4 vzorky, bližšie špecifikovaných v technickej
špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov, vrátane technického listu ku každej vzorke
stoličky (technický list musí byť priložený ku vzorke stoličky).
Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia podmienok účasti sú
uvedené v Súťažných podkladoch.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční v sídle Spoločnosti SPP na
adrese uvedenej v bode 1.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia cena v Eur bez DPH.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Na prvom mieste sa umiestni návrh navrhovateľa s najnižšou CELKOVOU CENOU za predmet
obstarávania, ktorá sa vypočíta ako súčet súčinov jednotkových cien za položku a predpokladaného
množstva za položku na obdobie 3 rokov v EUR bez DPH. Ostatní navrhovatelia budú zoradení
zostupne na základe matematického poradia v závislosti od výšky Celkovej ceny za predmet
obstarávania.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení návrhov úspešný navrhovateľ neposkytne súčinnosť k uzavretiu
zmluvy v primeranej lehote stanovenej v písomnej výzve Vyhlasovateľa na uzavretie zmluvy, alebo ak
sa po finálnom vyhodnotení návrhov zistia okolnosti zakladajúce dôvod vylúčenia navrhovateľa a tento
navrhovateľ bude zo súťaže vylúčený, Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť opätovné
vyhodnotenie návrhov a zostaviť nové poradie úspešnosti navrhovateľov. Za týmto účelom si
Vyhlasovateľ vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať ostatných
navrhovateľov o predloženie revidovaných cenových návrhov, a to bez účasti navrhovateľa, ktorý
neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol zo súťaže vylúčený, a to aj vo viacerých kolách a
úrovniach.
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
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí ich
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.
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Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešných navrhovateľov 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 30.06.2019.
Vyhlasovateľ 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. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty
viazanosti návrhov.
17. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu a jeho
účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v tejto
obchodnej verejnej súťaži.
18. Zrušenie súťaže
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.
19. 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 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.

Dátum zverejnenia: 26.02.2019

