Evidenčné číslo obstarávania: LO- KS-234-19

Oznámenie
o vyhlásení kvalifikačného systému
Obnova centrálnej a komunikačnej infraštruktúry pre potreby spoločnosti SPP

1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Mgr. Zuzana Lomnická
Ing. Renáta Črepovská

tel.: +421 2 6262 4179
e-mail: zuzana.lomnicka@spp.sk
tel.: +421 2 6262 4176
e-mail: renata.crepovska@spp.sk

Akékoľvek otázky ku kvalifikačnému systému a žiadosti o vysvetlenie, prosím, adresujte
uvedeným kontaktným osobám počas doby platnosti kvalifikačného systému podľa bodu 3. tohto
oznámenia.
2.

Názov kvalifikačného systému
Obnova centrálnej a komunikačnej infraštruktúry (ďalej len „kvalifikačný systém“)

3.

Platnosť kvalifikačného systému
Kvalifikačný systém sa zriaďuje na obdobie 3 rokov s platnosťou od 15.10.2019 do 15.10.2022.
Dodávatelia môžu požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek v priebehu platnosti
kvalifikačného systému. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo platnosť kvalifikačného systému
predĺžiť a to aj opakovane.

4.

Základné informácie o kvalifikačnom systéme
Účelom zriadenia kvalifikačného systému je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných potenciálnych
dodávateľov pre zabezpečenie Obnovy centrálnej a komunikačnej infraštruktúry pre potreby
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Spoločnosť SPP“). Zoznam
kvalifikovaných potenciálnych dodávateľov bude slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov pre
jednotlivé obstarávania Obnovy centrálnej a komunikačnej infraštruktúry.
Spoločnosť SPP bude prednostne vyzývať na predloženie ponuky dodávateľov uvedených v
zozname kvalifikovaných potenciálnych dodávateľov.
Kvalifikačný systém bude otvorený po celú dobu jeho trvania a potenciálni dodávatelia budú
oprávnení požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek počas jeho platnosti
(žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému ďalej len „žiadateľ“). Do kvalifikačného systému
budú zaradení potenciálni dodávatelia, ktorí Spoločnosti SPP predložia žiadosť o zaradenie do
kvalifikačného systému, a ktorí preukážu, že v rámci svojho predmetu podnikania majú oprávnenie
poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom kvalifikačného systému v rozsahu požadovanom
Spoločnosťou SPP a spĺňajú ďalšie podmienky Spoločnosti SPP pre zaradenie do kvalifikačného
systému v súlade s týmto Oznámením.
Kvalifikačný systém ani zaradenie potenciálneho dodávateľa do tohto systému nenahrádza
samotný proces obstarávania jednotlivých nákupov Obnovy centrálnej a komunikačnej
infraštruktúry a nezaväzuje Spoločnosť SPP k uzavretiu obchodného záväzkového vzťahu s
potenciálnym dodávateľom zaradeným do kvalifikačného systému (ďalej len „kvalifikovaný
dodávateľ“).

Evidenčné číslo obstarávania: LO- KS-234-19

5.

Základné údaje o predpokladanom obsahu a rozsahu obstarávaných plnení počas platnosti
kvalifikačného systému:
Kvalifikačný systém bude slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov pre jednotlivé zákazky na
zabezpečenie Obnovy centrálnej a komunikačnej infraštruktúry. Špecifikácia a rozsah plnenia pre
konkrétnu zákazku bude spresnená pri zadávaní jednotlivých zákaziek podľa potrieb a požiadaviek
Spoločnosti SPP.

6.

Kategorizácia v rámci kvalifikačného systému
Kvalifikačný systém je členený do kategórií v závislosti od typu poskytovaných plnení.
Potenciálni dodávatelia budú oprávnení požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému v
nasledovných kategóriách:
a) Kategória č. 1:
Obnova centrálnej technickej infraštruktúry (HW, SW, príslušné služby), najmä:
Servery, Diskové polia, Páskové knižnice, zdroje, disky, pamäť, príslušný SW, inštalácia,
maintenance, HW Care pack, atď.
Dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č. 1 budú vyzývaní na predloženie ponuky pre
obstarávania na zabezpečenie vyššie uvedených plnení.
b) Kategória č. 2:
Obnova bezpečnostnej a komunikačnej infraštruktúry (HW, SW, príslušné služby), najmä:
Switche, routre, sieťové komponenty, firewall, ďalšie bezpečnostné komponenty, inštalácia,
implementácia, konfigurácia, atď.
Dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č. 2 budú vyzývaní na predloženie ponuky pre
obstarávania na zabezpečenie vyššie uvedených plnení.

7.

Požadované minimálne zmluvné podmienky Spoločnosti SPP:
Súčasťou každej uzatvorenej zmluvy, ktorá môže mať aj formu objednávky vystavenej
Spoločnosťou SPP a akceptovanej zo strany dodávateľa (ďalej len „zmluva“), budú nasledovné
minimálne zmluvné podmienky požadované Spoločnosťou SPP:
a) Dodávateľ je povinný dodať / poskytnúť predmet plnenia v rozsahu a v lehote stanovenej
v zmluve / objednávke.
b) Miestom dodania / poskytnutia plnenia sú prevádzkové priestory spoločnosti SPP. Konkrétne
miesto dodania / poskytnutia plnenia bude špecifikované v zmluve.
c) Po riadnom a včasnom splnení záväzku Dodávateľa, spoločnosť SPP prevezme plnenie a
potvrdí preberací / akceptačný protokol.
d) Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpise preberacieho / akceptačného protokolu
Spoločnosťou SPP.
e) Povinnou náležitosťou, resp. prílohou faktúry bude podpísaný preberací / akceptačný protokol.
f) Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia Spoločnosti SPP.
g) V prípade, ak súčasťou plnenia je aj operačný systém, je Dodávateľ povinný odplatne poskytnúť
spoločnosti SPP licenciu na používanie softvéru (operačného systému), inštalovaného na
konkrétne zariadenie, a to na účely, pre ktoré bol vytvorený. Pravidlá používania sa riadia
licenčnými podmienkami, ktoré Dodávateľ poskytne / zabezpečí sprístupnenie spoločnosti SPP.
h) V prípade rozdelenia alebo zrušenia spoločnosti SPP bez likvidácie s právnym nástupcom,
prechádzajú práva a povinnosti v súlade s používaním licenčných práv na právneho nástupcu.
Súčasťou každej uzatvorenej zmluvy (ktorá môže byť uzavretá aj formu vystavenia objednávky zo
strany Spoločnosti SPP a jej následnej akceptácie zo strany dodávateľa, ďalej len „zmluva“), budú
Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP (ďalej len „VOP SPP“). Akceptácia VOP SPP
zo strany žiadateľa je podmienkou jeho zaradenia do kvalifikačného systému. VOP SPP sú
uvedené v Prílohe č. 3A a Prílohe č. 3B Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému.

8.

Podmienky účasti na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov:
8.1 Osobné postavenie:
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Žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
1. oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania, t.j. oprávnenie poskytovať plnenia,
ktoré sú predmetom obstarávania;
2. vyhlásenie žiadateľa, že jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný
čin;
3. vyhlásenie žiadateľa, že 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 mieste podnikania;
4. vyhlásenie žiadateľa, že na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii,
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku;
5. vyhlásenie žiadateľa, že sa nedopustil 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.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia:
1. Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa bodu 1. sa nepožaduje predložiť, nakoľko
podmienku účasti je možné overiť z verejne dostupného zdroja.
2. Za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa bodov 2. až 5. žiadateľ vo svojej
žiadosti predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa.
V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predložených dokladov,
požiada žiadateľa o predloženie dokladov preukazujúcich niektorú z podmienok účasti bodu 1. – 4., nie
staršie ako 3 mesiace, a to v prípade podmienky:
podľa bodu 1. - dokladom o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci žiadateľa dodávať tovar súvisiaci
s predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
podľa bodu 2. - výpisom z registra trestov;
podľa bodu 3. - potvrdením Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a miestneho príslušného
daňového úradu, o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
podľa bodu 4. - potvrdením príslušného súdu, že na žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz.
Vzor čestného vyhlásenia je Prílohou č. 4 Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému.
Doklady sa budú predkladať vo forme scanu originálov.
8.2 Finančné a ekonomické postavenie: Nevyžaduje sa.
8.3 Technická a odborná spôsobilosť
Žiadateľ musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa kategórie do ktorej žiada o
zaradenie do kvalifikačného systému, predložením:
8.3.1 Zoznamu poskytnutých plnení (referencia) formou referenčných listov za obdobie tri roky
bezprostredne predchádzajúce dňu predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného
systému, ktorými žiadateľ preukáže uskutočnenie minimálne 3 (troch) zákaziek, predmetom
ktorých bola obnova HW/SW podľa kategórie, do ktorej žiada o zaradenie, pričom predložené
referenčné listy musia byť minimálne od 2 rôznych odberateľov.
Každý z predložených referenčných listov musí byť potvrdený odberateľom a musí obsahovať
minimálne:
 obchodné meno a sídlo odberateľa,
 kontaktnú osobu odberateľa (meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová adresa),
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 miesto dodania plnenia,
 krátky opis dodaného plnenia, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo o plnenie /
dodávanie HW/SW/príslušných služieb zaradených do Kategórie, do ktorej žiada o
zaradenie,
 celkovú zmluvnú cenu v Eur bez DPH,
 dátum dodania tovaru,
 vyjadrenie spokojnosti odberateľa v nasledovnom rozsahu (pre účely splnenia podmienok
účasti sa bude brať do úvahy iba referencia s kladným vyjadrením spokojnosti odberateľa):
1. Bolo plnenie poskytnuté riadne a včas? (áno/nie)
2. Boli zo strany dodávateľa dodržané všetky zmluvné podmienky vzťahujúce sa na
poskytnutie plnenia / plnenie? (áno/nie)
V prípade, že plnenie bolo v rozhodnom období dodané žiadateľom len z časti (napr. člen
združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z referenčného listu zrejmé, v akom
finančnom objeme dodal plnenie žiadateľ.
Zmluvná cena predložených referencií musí byť spolu minimálne:
Kategória č. 1 - Obnova centrálnej technickej infraštruktúry (HW, SW, príslušné služby), najmä:
Servery, Diskové polia, Páskové knižnice, zdroje, disky, pamäť, príslušný SW, inštalácia,
maintenance, HW Care pack, atď.
Hodnota spolu za 3 zákazky/referencie: 500 000,- Eur bez DPH:
1 x referencia – servery
1 x referencia – diskové pole (vrátane SW a inštalácie)
1 x referencia – pásková knižnica (vrátane SW a inštalácie)
Kategória č. 2 - Obnova bezpečnostnej a komunikačnej infraštruktúry (HW, SW, príslušné
služby), najmä: Obnova bezpečnostnej a komunikačnej infraštruktúry (HW, SW, príslušné
služby), najmä: Switche, routre, sieťové komponenty, firewall, ďalšie bezpečnostné
komponenty, inštalácia, implementácia, konfigurácia, atď.
Hodnota spolu za 3 zákazky/referencie: 250 000,- Eur bez DPH.
Referenčné listy predloží žiadateľ v štruktúre podľa Prílohy č. 2 Oznámenia o vyhlásení
kvalifikačného systému.
8.3.2

8.3.3

8.3.4
8.3.5

Certifikátu uchádzača o zavedení príslušného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001
súvisiaceho s predmetom Kvalifikačného systému vydaného nezávislou inštitúciou, resp.
príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na
zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy.
Certifikátu uchádzača o zavedení systému riadenia bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC
27001, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému
riadenia bezpečnosti informácií.
Certifikátu uchádzača o zavedení systému manažmentu služieb v IT podľa ISO/IEC 20001-1,
resp. iný dôkaz preukazujúci opatrenia na zabezpečenie systému manažmentu služieb v IT.
Certifikátu uchádzača o zavedení systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO
14001:2015 vydaný nezávislou inštitúciou, resp. predloženie iných rovnocenných dôkazov
preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Doklady sa budú predkladať vo forme scanu originálov.
9.

Náležitosti, forma a spôsob predkladania žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí byť predložená v súlade s podmienkami
ustanovenými v tomto Oznámení.
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Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady musia byť Spoločnosti SPP
predložené v súlade s Oznámením o vyhlásení kvalifikačného systému, a to v elektronickej forme
(vo forme scanov originálov dokumentov) prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb:
 Mgr. Zuzana Lomnická
e-mail: zuzana.lomnicka@spp.sk
 Ing. Renáta Črepovská
e-mail: renata.crepovska@spp.sk
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
a) Obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa;
b) Kontaktná osoba a kontaktné údaje žiadateľa;
c) Názov kvalifikačného systému;
d) Vymedzenie kategórií kvalifikačného systému, do ktorých má žiadateľ záujem byť zaradený;
e) Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
Vzor žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému je Prílohou č. 1 Oznámenia o vyhlásení
kvalifikačného systému.
Povinné prílohy žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému:
9.1. Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s Oznámením o
vyhlásení kvalifikačného systému;
9.2. Čestné vyhlásenie žiadateľa:
a) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v
Oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému,
b) že všetky žiadateľom predložené doklady a údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné,
c) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so Všeobecnými obchodnými
podmienkami Spoločnosti SPP pre dodanie tovaru a so Všeobecnými obchodnými
podmienkami Spoločnosti SPP na vykonanie diela.
Vzor čestného vyhlásenia je Prílohou č. 5 Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému.
9.3. V prípade, ak žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému alebo predkladané doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti obsahujú osobné údaje fyzických osôb podliehajúce
ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“), žiadateľ je povinný k žiadosti priložiť aj súhlas dotknutej fyzickej osoby so
spracúvaním jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov.
Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov je v Prílohe č. 6 Oznámenia o vyhlásení
kvalifikačného systému.
10. Vyhodnotenie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému vrátane splnenia podmienok účasti posudzuje
výberová komisia zriadená Spoločnosťou SPP.
Komisia pri posúdení žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému preverí:
a) či je žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému úplná a správna (či obsahuje všetky
náležitosti stanovené v oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému)
b) správnosť a úplnosť predložených dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a
ďalších požadovaných dokladov;
c) či žiadateľ splnil podmienky účasti pre zaradenie do kvalifikačného systému (resp. do
príslušnej kategórie kvalifikačného systému uvedenej v žiadosti).
V prípade, ak bude mať žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nedostatky, Spoločnosť
SPP si vyhradzuje právo písomne vyzvať žiadateľa na ich odstránenie v primeranej lehote
stanovenej vo výzve. Vždy, ak vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého čestného
vyhlásenia žiadateľa alebo pochybnosť o tom, či žiadateľ alebo kvalifikovaný dodávateľ spĺňa
podmienky účasti pre zaradenie do kvalifikačného systému, alebo ak z predložených dokladov
nebude možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo vyzvať žiadateľa, aby v primeranej lehote stanovenej vo výzve, predložil
Spoločnosti SPP doklady preukazujúce pravdivosť jeho čestného vyhlásenia alebo predložil
vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. Právo podľa
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predchádzajúcej vety si Spoločnosť SPP vyhradzuje aj voči kvalifikovanému dodávateľovi, a to
kedykoľvek po jeho zaradení do kvalifikačného systému.
Do kvalifikačného systému bude zaradený žiadateľ, ktorý súčasne splnil všetky nasledujúce
podmienky:
a) predložil Spoločnosti SPP v priebehu trvania kvalifikačného systému žiadosť o zradenie do
kvalifikačného systému,
b) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému je úplná a správna v súlade
s podmienkami uvedenými v tomto Oznámení o zriadení kvalifikačného systému,
c) žiadateľ splnil všetky podmienky účasti stanovené v tomto Oznámení o vyhlásení
kvalifikačného systému.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o zaradenie do kvalifikačného
systému, ak:
a) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nie je úplná a správna a žiadateľ
neodstránil vytýkané nedostatky v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP,
b) žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nepredložil
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti
SPP,
c) žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok účasti stanovených v Oznámení o vyhlásení
kvalifikačného systému,
d) žiadateľ vo svojej žiadosti alebo jej prílohách uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené
údaje alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady,
e) žiadateľ je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného
Spoločnosťou SPP.
Rozhodnutie o zaradení resp. nezaradení žiadateľa do kvalifikačného systému je výlučne
v pôsobnosti Spoločnosti SPP. Rozhodnutie sa žiadateľovi písomne oznámi najneskôr 15 dní odo
dňa doručenia úplnej a správnej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému. V prípade, že
Spoločnosť SPP žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému zamietne, súčasťou písomného
oznámenia o zamietnutí žiadosti bude uvedenie dôvodov nezaradenia žiadateľa do kvalifikačného
systému.
11. Informačná povinnosť kvalifikovaného dodávateľa
Po zaradení do kvalifikačného systému je kvalifikovaný dodávateľ povinný oznámiť Spoločnosti
SPP všetky zmeny v skutočnostiach uvádzaných v predložených dokladoch na preukázanie
splnenia podmienok účasti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na splnenie podmienok účasti tohto
dodávateľa, a to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď k takejto zmene došlo.
12. Vylúčenie dodávateľa z kvalifikačného systému
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo počas obdobia trvania kvalifikačného systému vylúčiť
dodávateľa z kvalifikačného systému z nasledovných dôvodov:
a) kvalifikovaný dodávateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok účasti, stanovených v Oznámení
o vyhlásení kvalifikačného systému;
b) kvalifikovaný dodávateľ porušil svoje zmluvné povinnosti voči Spoločnosti SPP podstatným
spôsobom;
c) kvalifikovaný dodávateľ sa dopustil závažného porušenia svojich odborných povinností;
d) kvalifikovaný dodávateľ bol na základe interného hodnotenia Spoločnosti SPP zaradený do
zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením;
e) v priebehu trvania kvalifikačného systému sa dodatočne zistí, že kvalifikovaný dodávateľ vo
svojej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému alebo jej prílohách uviedol nepravdivé
alebo zámerne skreslené údaje alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady;
f) Spoločnosť SPP v priebehu trvania kvalifikačného systému vyzvala kvalifikovaného
dodávateľa na predloženie, vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia
podmienok účasti a dodávateľ nepredložil požadované doklady alebo požadované vysvetlenie
alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP.
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Rozhodnutie o vylúčení dodávateľa z kvalifikačného systému spolu s uvedením dôvodov vylúčenia
bude dotknutému dodávateľovi písomne oznámené. V prípade, ak dodávateľ, ktorý bol vylúčený z
kvalifikačného systému, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení preukáže spoločnosti
SPP, že odstránil nedostatky, ktoré boli dôvodom vylúčenia, môže byť opätovne zaradený do
kvalifikačného systému. Posúdenie splnenia podmienky pre opätovné zaradenie vylúčeného
dodávateľa do kvalifikačného systému je plne v pôsobnosti Spoločnosti SPP.
13. Komunikácia a dorozumievanie v rámci kvalifikačného systému
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady sa predkladajú
v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov predkladaných v žiadosti bol
vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je žiadateľ povinný súčasne
predložiť aj jeho 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 žiadateľa úradný preklad dokumentu do
slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom rozsahu
žiadateľ.
Komunikácia a výmena informácií so žiadateľmi alebo kvalifikovanými dodávateľmi sa uskutočňuje
predovšetkým písomne prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na
rokovaniach alebo ich kombináciou.
Pre potreby realizácie tohto kvalifikačného systému 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
prostredníctvom správy elektronickej pošty alebo obdobných elektronických komunikačných
prostriedkov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Predkladanie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému a požadovaných dokladov sa
uskutočňuje elektronickou formou v súlade s bodom č. 9 tohto Oznámenia.
14. Ďalšie právne informácie:
Kvalifikačný systém ani zaradenie dodávateľa do tohto systému nenahrádza samotný proces
obstarávania a nezaväzuje Spoločnosť SPP k uzavretiu obchodného vzťahu s dodávateľom
zaradeným do tohto kvalifikačného systému.
Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného systému 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.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
- predĺžiť platnosť kvalifikačného systému (a to aj opakovane),
- upraviť zverejnené podmienky kvalifikačného systému,
- upraviť alebo doplniť požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo
náležitosti žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému (zmeny sa nebudú týkať
kvalifikovaných dodávateľov, ktorí boli zaradení do kvalifikačného systému ani žiadostí
o zaradenie do kvalifikačného systému, ktoré boli Spoločnosti SPP doručené pred dňom
uverejnenia oznámenia o takejto zmene),
- zrušiť kvalifikačný systém aj bez uvedenia dôvodu.
Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok kvalifikačného systému alebo jeho zrušenie, budú
zverejnené rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného
systému.
Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému.
Dátum zverejnenia: 15.10.2019
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Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Vzor Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému
Vzor referenčného listu
VOP SPP A/ tovar, B/dielo
Vzor čestného vyhlásenia pre splnenie podmienok účasti – osobné postavenie (bod. 8.1 tohto
Oznámenia)
5. Vzor čestného vyhlásenia – ďalšie požadované doklady (bod. 9.2 tohto Oznámenia)
6. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov

