Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-236-18

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Vyhotovenie a dodanie propagačno-imidžových materiálov“– ZMENA č 1

(zmena v bode č. 9 Lehota na podávanie návrhov)
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. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667
Mgr. Kristína Nagyhajú
e-mail: kristina.nagyhaju@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4191, +421 911 704 487
3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Vyhotovenie a dodanie propagačno-imidžových materiálov
4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obstarávania je vyhotovenie a dodanie propagačno-imidžových materiálov - imidžových
bannerov, plachty PVC, pútače, panely, tabule, nálepky, samolepky, katalógy a ďalšie (ďalej len „materiál“),
zabezpečovať ich máloformátovú a veľkoformátovú tlač, nízkonákladovú tlač, ako aj ich inštaláciu spojenú
s dopravou, a v prípade potreby ubytovaním.
Špecifikácia predmetu obstarávania
a) výroba, veľkoformátová a maloformátová tlač reklamno-propagačných a imidžových bannerov,
panelov, pútačov, plachiet PVC, tabúľ, bannerov typu roll-up a beachflagov (potrebného tvaru,
materiálu a rozmerov), v prípade potreby aj zabezpečenie ich inštalácie;
b) vyhotovenie máloformátovej tlače propagačných materiálov, špecifickej tlače (digitálna tlač, sieťotlač,
tampónová tlač a iné) a tlače propagačných plagátov, pozvánok, vizitiek, vizuálov, katalógov a pod.
(digitálna tlač, sieťotlač);
c) eko tlač propagačných a reklamných letákov a plagátov, t. j. tlač na 100 % recyklovaný papier;
d) výroba propagačných a reklamných samolepiek, nálepiek, magnetiek (rôzne materiály – na základe
použitia v exteriéri alebo v interiéri, vodeodolné, UV stabilné, rôzne tvary, veľkosti, druhy materiálov,
rezané – plotrované aj tlačené), v prípade potreby aj zabezpečenie ich polepu;
e) vyhotovenie tabúľ a polepov (informačných, propagačných a smerových) slúžiacich na interiérové
a exteriérové označenia v rámci zabezpečenia propagačných, imidžových alebo iných služieb;
f) vyhotovenie maloformátových propagačných alebo darčekových šekov a darčekových poukazov
(voucher);
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g) vyhotovenie informačných, imidžových a propagačných tabuliek, označení, bannerov slúžiacich na
označovanie podporených subjektov, objektov, predmetov a iné rôznorodého materiálu, rozmeru,
spôsobu spracovania – zahŕňa okrem tlače aj leptanie, gravírovanie, razbu a iné spôsoby výroby;
h) prevádzka dodávateľa musí byť v Bratislave alebo v dosahu 100 km od sídla Spoločnosti SPP;
i) dodávateľ musí byť schopný zabezpečiť dodanie nátlačkov v prípade zásadných zmien v grafike
propagačných a imidžových materiálov a opravných nátlačkov po prípadnej korektúre do 5-tich hodín od
doručenia požiadavky spoločnosti SPP;
j) dodanie materiálov do miesta určenia v rámci celej SR, pričom konkrétne miesto dodania bude uvedené
v čiastkovej zmluve/objednávke.
Podrobná špecifikácia jednotlivých položiek je uvedená v tabuľke v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
5.

Typ zmluvy

Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy o vyhotovení
a dodaní propagačno-imidžových materiálov (ďalej aj ako „Zmluva“) uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 a §
409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Výsledkom obstarávania bude uzavretie troch (3) Zmlúv s navrhovateľmi, ktorý sa v hodnotení
návrhov umiestnili na prvom (1), druhom (2) a treťom (3) mieste v poradí hodnotení návrhov.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa stanú
obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „zmluvné podmienky“), sú súčasťou súťažných
podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť zmluvné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6. Doba trvania záväzkového vzťahu
3 roky odo dňa platnosti a účinnosti Zmluvy, s možnosťou opcie na predĺženie platnosti Zmluvy o 1 rok a to
aj opakovane.
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. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do
konca lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 25.11.2019 10:00 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.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktnú
osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa.
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 portálu 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 21.11.2019,
13:00hod.
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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.
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 25.11. 2019 11:00 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. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia podmienok účasti sú
upravené v súťažných podkladoch.
A. Osobné postavenie:
a) je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie poskytovať služby, ktoré
sú predmetom obstarávania) - preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iným
dokladom o oprávnení podnikať preukazujúcim oprávnenie poskytovať službu, ktorá je
predmetom obstarávania, zahraničný subjekt predloží relevantný doklad v zmysle platnej
legislatívy v krajine jeho sídla. Predložený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace od
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním – preukazuje čestným vyhlásením;
c) 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 – preukazuje čestným vyhlásením;
d) 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;
e) sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto výzvy na predkladanie ponúk
závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného
práva podľa osobitných predpisov – preukazuje čestným vyhlásením.
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodu b). – e) navrhovateľ vo svojom návrhu
predloží čestné vyhlásenie.
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V prípade, ak spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o splnení podmienok účasti alebo o
pravdivosti čestného vyhlásenia, požiada navrhovateľa o predloženie dokladov preukazujúcich niektorú
z podmienok účasti podľa bodu b. – d., nie starších ako 3 mesiace, a to v prípade podmienky:
podľa písm. b) – výpis z registra trestov;
podľa písm. c) – potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a miestneho príslušného
daňového úradu, o tom, že navrhovateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové
nedoplatky v Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania;
podľa písm. d) – potvrdenie príslušného súdu, že na navrhovateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
a) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet tejto obchodnej verejnej
súťaže je navrhovateľ povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
Zoznam minimálne 4 referencií, poskytnutých služieb rovnakého charakteru ako je predmet
obstarávania, t. j. vyhotovenia a dodania propagačno-imidžových materiálov v súhrnnej hodnote
minimálne 60.000,- Eur bez DPH za obdobie predchádzajúcich 3 rokov (11/2016 –11/2019). U
navrhovateľov, ktorí boli v predchádzajúcom období (2013-2018) zmluvnými partnermi spoločnosti
SPP sa požaduje predloženie referencie od odberateľa/-ľov iného ako je spoločnosť SPP v súhrnnej
hodnote minimálne 30.000,- Eur bez DPH za obdobie predchádzajúcich 3 rokov (11/2016 –
11/2019).
Zoznam referencií (poskytnutých služieb) musí zahŕňať nasledovné údaje:
-

-

obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si spoločnosť SPP
môže overiť spokojnosť s kvalitou poskytnutých služieb;
celkový finančný objem poskytnutých služieb;
termín poskytnutia služby;
popis a rozsah zabezpečených služieb – celkový počet vytlačených propagačno-imidžových
materiálov, druh materiálu a typ tlače, či bola realizovaná aj eko tlač, t. j. tlač na 100%
recyklovaný papier;
vyplnený referenčný list potvrdený od odberateľa/objednávateľa na zabezpečenie danej služby.

Minimálne 1 predložená referencia musí zahŕňať poskytnutie tlače materiálov vo výške min. 5.000,Eur bez DPH za obdobie 1 roka pre jedného odberateľa v rozsahu:
a) Roll-up veľkosti 1000 x 2000 mm, mechanika (340 Mid Term Roll Up) – min. 10 ks
b) Plagát A1, farebnosť 4+0, digitálna tlač, papier: 200 g, ONL – min. 20 ks
c) Samolepka s plotrovaným (vyrezaným) grafickým prvkom, interiérová, farebnosť 4+0, ONL –
min. 20 ks
d) Veľkoplošná nálepka a polep rozmer min. 1000 x 1000 mm, farebnosť: 4+0, materiál: SEMI
permanentná samolepka, min. 10 ks
e) Darčekový poukaz, voucher, darčekový šek s výrezom do neštandardného tvaru, PVC
samolepka, matné lamino: 1+0, KAPPA plast 10 mm – min. 5 ks.
Zoznam referencií (poskytnutých služieb) musí ďalej zahŕňať aj nasledovné údaje:
-

obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si spoločnosť SPP
môže overiť spokojnosť s kvalitou poskytnutých služieb;
celkový finančný objem poskytnutých služieb;
termín poskytnutia služby;
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-

B.

popis a rozsah zabezpečených služieb - celkový počet vytlačených propagačno-imidžových
materiálov, druh materiálu a typ tlače, či bola realizovaná aj eko tlač, t. j. tlač na 100%
recyklovaný papier;
vyplnený referenčný list potvrdený od odberateľa/objednávateľa na zabezpečenie danej služby.

Zábezpeka
Nevyžaduje sa.

C.

Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 25.11.2019 o 11:00
hod.

D.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Ekonomicky najvýhodnejší návrh
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy.

E.

Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie Zmluvu s tými navrhovateľmi, ktorý splnili podmienky účasti, ktorých návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorí sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestnia na prvom, druhom a
treťom mieste 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.

F.

Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešným navrhovateľom odošle písomné oznámenie o prijatí ich
návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta. Úspešní
navrhovatelia budú písomne vyzvaní 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
úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.

G.

Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.12.2019.
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.

H. 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 odmietnuť všetky predložené návrhy.
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.
V prípade, ak sa navrhovateľ po poskytnutí súťažných podkladov Vyhlasovateľom nezúčastní
obchodnej verejnej súťaže a návrh nepredloží, poskytne písomné stanovisko so stručným
odôvodnením k neúčasti a nepredloženiu návrhu. Navrhovateľ zašle písomné stanovisko
prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb Vyhlasovateľa uvedených v bode 2.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 9 súťažných podkladov.
Dátum zverejnenia: 12.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019

