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Odpovede Vyhlasovateľa na otázky doručené od záujemcov
k obstarávaniu na predmet:
„Printové služby“
Otázka č. 1:
Musí mať navrhovateľ resp. obchodná spoločnosť, ktorá sa zúčastňuje obchodnej verejnej súťaže platné
certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 v súlade s bodmi 3.3.1 B 2 a 3, alebo postačuje, že tieto certifikáty majú
ich partneri, dodávatelia, u ktorých by sa
výroba uskutočňuje?
Odpoveď č. 1:
Na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti na plnenie predmetu obstarávania Navrhovateľ predloží
nasledovné doklady: Platný certifikát systému riadenia kvality zodpovedajúceho STN EN ISO 9001 v
oblastiach výroby alebo predaja, skladovania distribúcie tlačív a platný certifikát systému environmentálneho
manažérstva STN EN ISO 14001 v oblasti tlače, vydávania, skladovania a distribúcie tlačív, vydaného
nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje zavedenie opatrení environmentálneho manažérstva
navrhovateľa.
Otázka č. 2:
Čo sa rozumie pojmom „Klasická tlač“. Je to tlač na štandardný (nerecyklovaný) papier uvedený pri
jednotlivých položkách ? (ONM, ONL, BO, samoprepis, obálky...)?
Odpoveď č. 2:
Áno, za klasickú tlač považujeme tlač na štandardný (nerecyklovaný) papier uvedený pri jednotlivých
položkách (ONM, ONL, BO, samoprepis, obálky...)
Otázka č. 3:
Aké ceny je potrebné uvádzať v dvoch stĺpcoch (2. a 3.) - pri variantoch papiera „Tlač na 75% nenatieraný
recyklovaný papier“ a „Tlač na 100% nenatieraný recyklovaný papier?
Odpoveď č. 3:
Pri jednotlivých položkách je potrebné uvádzať cenu pre oba varianty papierov, pričom je potrebné
dodržiavať gramáž papiera, farebnosť, rozsah a knihárske spracovanie uvedené v špecifikácii.
Otázka č. 4:
Je potrebné do tendra predložiť i vzorky? Ak áno, aké vzorky je potrebné predložiť?
Odpoveď č. 4:
Spoločnosť SPP v tejto súťaži nepožaduje predložiť vzorky.
Otázka č. 5:
Samoprepis 80 g/m2 CB + 80 g/m2 CF, sa nevyrába ako recyklovaný papier.
Aký druh papiera máme počítať v stĺpci „Tlač na 75% nenatieraný recyklovaný papier„ a „Tlač na
100% nenatieraný recyklovaný papier, belosť 90„?
Odpoveď č. 5:
Cenu za položky č. 3, 5 a 6 (samoprepis) Návrhu na plnenie kritérií – Cenový návrh podľa Prílohy č. 2
súťažných podkladov uveďte iba v stĺpci „Klasická tlač“.
Otázka č. 6:
Aký druh papiera mame počítať v stĺpci „Tlač na 75 % nenatieraný recyklovaný papier“, keď ho žiadny
relevantný výrobca papiera nevyrába v požadovaných gramážach?
Odpoveď č. 6:

Cenu za tlač na 75 % nenatieraný recyklovaný papier uveďte podľa maximálnej gramáže dostupnej pri
jednotlivých druhoch tlačovín.
Cenu za položky č. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,14 a 15 Návrhu na plnenie kritérií – Cenový návrh podľa Prílohy č.
2 súťažných podkladov uveďte iba v stĺpci „Klasická tlač“ a „Tlač na 100% nenatieraný recyklovaný papier,
belosť 90“.
Tabuľka Návrh na plnenie kritérií – Cenový návrh podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov bola upravená
(doplnený stĺpec na uvedenie naceňovanej gramáže pri tlači na 75% nenatieraný recyklovaný papier) a je
prílohou tohto dokumentu.
Otázka č. 7:
V súťažných podkladoch s uvádza, že dokladová časť musí obsahovať aj čestné vyhlásenie navrhovateľa,
že súhlasí s podmienkami atď., píše sa aj, že vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu číslo 4 týchto súťažných
podmienok. V zaslaných podkladoch ale príloha č. 4 je – Zoznam poskytnutých služieb.
Máme si toto čestné prehlásenie vytvoriť?
Odpoveď č. 7:
Vzor čestného vyhlásenia navrhovateľa – súhlas
o subdodávateľoch tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.

s podmienkami

obstarávania,

informácia

Otázka č.8:
Je možné aby ponuku predkladala skupina dodávateľov bez právnej subjektivity (zmluvne budú vystupovať
ako dodávateľ 1 a dodávateľ 2), ktorá spoločne splní všetky podmienky účasti a iné podmienky definované v
súťažných podkladoch?
Odpoveď č. 8:
Spoločnosť SPP umožňuje navrhovateľom predložiť ponuky vo forme združenia alebo skupiny dodávateľov.
Navrhovateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči spoločnosti SPP
samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb t.j. skupina dodávateľov vystupujúcich voči
spoločnosti SPP spoločne.
a) Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky, musí však stanoviť
zástupcu skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať
pokyny v tejto obchodnej verejnej súťaži. Za týmto účelom je skupina dodávateľov povinná vystaviť
zástupcovi skupiny plnomocenstvo podpísané všetkými členmi skupiny o nominovaní zástupcu skupiny
dodávateľov oprávneného konať v mene ostatných členov v súvislosti s touto zákazkou. Zástupca
skupiny preukazuje svoje oprávnenie konať priloženým originálom plnomocenstva.
b) Od skupiny dodávateľov sa v prípade prijatia ich návrhu vyžaduje, aby si medzi sebou upravili právne
vzťahy (písomnou formou) tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie predmetu zákazky pre Spoločnosť
SPP. Dohodu o úprave vzájomných práv a povinností vo vzťahu k plneniu predmetu obstarávania sú
povinný členovia skupiny dodávateľov predložiť zástupcom Spoločnosti SPP pred podpisom Rámcovej
zmluvy na zabezpečenie poskytovania printových služieb. V dohode o úprave vzájomných práva
a povinností musí byť určený hlavný člen skupiny zastupujúci všetkých členov skupiny, ktorému budú
vyplývať všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Rámcovej zmluvy na zabezpečenie poskytovania
printových služieb.
c) Spoločnosť SPP neuzavrie rámcovú zmluvu s úspešným navrhovateľom, ktorým je skupina dodávateľov,
v prípade nesplnenia povinnosti podľa písm. b)
Navrhovateľom môže predložiť iba jednu ponuku. Navrhovateľ nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku a aj samostatne predložiť ponuku. Spoločnosť
SPP vylúči navrhovateľa, ktorý predloží samostatne ponuku a zároveň je aj členom skupiny dodávateľov,
ktorá predložila návrh.
Ak návrh predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne a splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa
technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Navrhovateľ môže zabezpečiť plnenie z Rámcovej zmluvy prostredníctvom subdodávateľa/-ov.

Otázka č. 9:
V súťažných podkladoch sa uvádza, že v Zmluve predloženej navrhovateľom musia byť doplnené
identifikačné údaje subdodávateľov. Do zmluvy sa nedá nič dopĺňať, len údaje, ktoré sú pripravené na
doplnenie t.j. identifikačné údaje. Existuje príloha č. 5, ktorá obsahuje tieto údaje. Znamená to, že stačí
vyplniť prílohu č. 5 a nebude to priamo v zmluve? Z toho vyplýva ďalšia otázka, patrí príloha č. 5 do
dokladovej, alebo kriteriálnej časti?
Odpoveď č. 9:
Navrhovateľ je povinný v Zmluve predloženej navrhovateľom doplniť identifikačné údaje navrhovateľa.
Údaje o subdodávateľoch navrhovateľ vyplní podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov - Vzor čestného
vyhlásenia navrhovateľa – súhlas s podmienkami obstarávania, informácia o subdodávateľoch. Čestné
vyhlásenie predkladá navrhovateľ v dokladovej časti návrhu.

