Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-059-19

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Technické poradenstvo a konzultačné služby v oblasti teplárenstva, energetiky a
plynárenstva“
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
Mgr. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352
Ing. Jana Kobzová
e-mail: jana.kobzova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Technické poradenstvo a konzultačné služby v oblasti teplárenstva, energetiky a plynárenstva

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obstarávania je technické poradenstvo a konzultačné služby v oblasti teplárenstva,
energetiky a plynárenstva v nasledovnom rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5.

štúdie realizovateľnosti / technické štúdie v oblasti teplárenstva, energetiky a plynárenstva;
technické due-diligence tepelných, elektroenergetických a plynárenských zariadení;
energetický audit;
návrh technických opatrení pre znižovanie energetickej náročnosti;
konzultácie, poradenstvo a príprava podkladov pre zadania do grantových výziev a súťaží;
ostatné súvisiace technické poradenstvo nešpecifikované v písmenách a) až e) podľa požiadavky
objednávateľa (Spoločnosti SPP).

Typ zmluvy
Rámcová zmluva o poskytovaní technického poradenstva a konzultačných služieb v oblasti
teplárenstva, energetiky a plynárenstva (ďalej len „zmluva“).
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa
stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou
súťažných podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Vyhlasovateľ požaduje akceptovanie podmienok uvedených v návrhu zmluvy v plnom rozsahu.
.

6. Termín poskytnutia služby / Doba trvania záväzkového vzťahu
na 36 mesiacov / od nadobudnutia účinnosti zmluvy na 36 mesiacov
7.

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 Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie súťažných
podkladov. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do
09.04. 2019 do 14:30 hod. 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 e-mailovej pošty odoslanej na e-mailovú
adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v
elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného portálu www.proebiz.com.
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 09.04. 2019 do
14:30 hod.
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 www.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.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh.
Predloženie návrhu vo forme združenia alebo skupiny dodávateľov sa neumožňuje!

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 11.04. 2019 do 10:00 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.
Návrh nemožno po jeho predložení odvolať.

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) Osobné postavenie:
1. navrhovateľ je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (i) výkon činnosti
energetického audítora a (ii) poradenská činnosť v oblasti energetika - preukazuje výpisom
z obchodného registra alebo iným dokladom o oprávnení podnikať preukazujúcim
oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania. Predložený doklad nesmie
byť starší ako 3 mesiace od zverejnenia obstarávania. V prípade, že navrhovateľ nemá na

Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-059-19

niektorú podnikateľskú činnosť oprávnenie môže požadovanú spôsobilosť preukázať aj
subdodávateľom;
2. navrhovateľ ani jeho štatutárny orgán ani člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin
– preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.3 súťažných podkladov;
3. nebol na majetok navrhovateľa vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku –
preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.3 súťažných podkladov;
4. navrhovateľ nemá evidované 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 – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.3
súťažných podkladov;
5. navrhovateľ nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tohto 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 a prehlási, že počas plnenia zmluvy sa zaviaže plniť všetky
povinnosti v zmysle všeobecne záväzných predpisov tak, aby neporušil zákaz nelegálneho
zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení neskorších predpisov – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.3 súťažných
podkladov;
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov dokumentov vo formáte .pdf na eaukčný portál www.proebiz.com
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet tejto obchodnej verejnej
súťaže je navrhovateľ povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Osvedčenie (doklad) o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora aspoň
jedného (1) zamestnanca alebo osoby*, ktorá pre navrhovateľa vykonáva činnosť energetického
audítora (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum zápisu do zoznamu energetických audítorov),
vrátane predloženia profesijného CV tohto zamestnanca / osoby zapísanej do zoznamu
energetických audítorov, ktorý podľa § 12 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a na základe rozhodnutia č. 31/2014 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, pravidelne
aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra
(https://www.siea.sk/zoznam-energetickych-auditorov/) – preukazuje osvedčením o odbornej
spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora + profesijným CV zamestnanca /
osoby;
Všetci energetickí audítori, ktorých navrhovateľ uvedie vo svojom návrhu sa v prípade jeho úspechu
v tejto obchodnej verejnej súťaži budú podieľať na plnení predmetu zmluvy a ich menovitý zoznam
bude uvedený v zmluve.
2. Zoznam poskytnutých služieb (referencií) z oblasti poskytovania služieb v obdobnej poradenskej
činnosti ako je predmet obstarávania v oblasti teplárenstva, energetiky a plynárenstva, a to zo:





štúdie realizovateľnosti / technické štúdie v oblasti teplárenstva, energetiky a plynárenstva,
technického due-diligence tepelných, elektroenergetických a plynárenských zariadení,
energetických auditov,
návrhov technických opatrení pre znižovanie energetickej náročnosti.

Požaduje sa predloženie minimálne 5 referencií za obdobie rokov 2016, 2017, 2018 a 2019. Zoznam
poskytnutých služieb (podľa prílohy č.4 týchto súťažných podkladov) musí obsahovať minimálne
tieto údaje:




obchodné meno a sídlo odberateľa,
obdobie poskytnutej služby,
predmet zákazky a jeho bližší popis,
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finančné plnenie zrealizovanej zákazky v EUR bez DPH,
kontaktnú osobu odberateľa (meno, tel. číslo a e-mailová adresa), u ktorého je možné si
referenciu overiť.

Ku každej predloženej referencii v zozname poskytnutých služieb musí byť priložený aj
referenčný list podľa prílohy č.5 súťažných podkladov!
Preukazuje vyplnenou a podpísanou prílohou č.4 a č.5 súťažných podkladov;
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany dokumentov vo formáte .pdf na e-aukčný portál
www.proebiz.com
c) Finančné alebo ekonomické postavenie – nevyžaduje sa
11. Ostatné náležitosti ponuky
Náležitosťou návrhu každého navrhovateľa musí byť jeho:
1)

Čestné vyhlásenie:
(i)

že navrhovateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami súťaže
uvedenými v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, v týchto súťažných
podkladoch a ich prílohách, vrátane obchodných podmienok,

(ii)

že všetky navrhovateľom predložené doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné.

Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 6 súťažných
podkladov.
2)

Navrhovateľ vo svojom návrhu uvedie informáciu o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má
navrhovateľ 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 informácie o subdodávateľoch tvorí prílohu č. 6
súťažných podkladov.

3) Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej navrhovateľa pri predložení návrhu, ak návrh
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista navrhovateľa.
4) Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov.
Doklad (čestné vyhlásenie podľa prílohy č.6 súťažných podkladov) navrhovateľ predkladá ako
scan dokumentu vo formáte .pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com
5) Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií, ktorí tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov vyplnený v súlade
s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.
6) Návrh rámcovej zmluvy o poskytovaní technického poradenstva a konzultačných služieb v oblasti
teplárenstva, energetiky a plynárenstva, ktorý tvorí prílohu č.2 súťažných podkladov.
Doklady (návrh na plnenie kritérií + návrh zmluvy) navrhovateľ predkladá ako scany dokumentov
vo formáte .pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com
12. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
13. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 11.04.2019 o 13:00
hod.
14. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
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Kritérium
Kvalita
Cena
SPOLU

Váha/body
20
80
100

Členovia komisie vyhodnotia návrhy na plnenie kritérií u tých navrhovateľov, ktorí splnili podmienky
účasti.
Spoločnosť SPP po úvodnom úplnom vyhodnotení návrhov vyzve navrhovateľov na účasť
v elektronickej aukcii. Účelom elektronickej aukcie bude úprava cenových návrhov smerom nadol
a zostaviť poradie návrhov automatizovaným vyhodnotením.
Celkový počet bodov, ktoré navrhovateľ získa sa vypočíta ako súčet bodov pridelených v jednotlivých
kritériách – kritérium č.1 Kvalita a kritérium č.2 Cena (body sa zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta).
15. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Spoločnosť SPP uzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestni na prvom mieste po finálnom
vyhodnotení návrhov.
Úspešný navrhovateľ je povinný poskytnúť Spoločnosti SPP riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy. Ak úspešný navrhovateľ odmietne uzavrieť zmluvu, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo
uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil ako ďalší 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.
16. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
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 v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
17. 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.
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.
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.
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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: 03.04.2019

