Evidenčné číslo obstarávania: JN-VPP-201-20

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre stavbu nabíjacích
staníc pre elektromobily
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“, „SPP“ alebo „Objednávateľ“)
Mgr. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4205, +421 905 708 352
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do
14.10.2020 do 11:00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre stavbu nabíjacích staníc pre
elektromobily

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Špecifikácia nabíjacích staníc na elektrinu:
Nabíjacia stanica bude slúžiť pre účely nabitia pristavených osobných elektromobilov, pričom
nabíjacie stanice budú v dvoch verziách (pre každú lokalitu rovnako):
 jedna AC stojanová nabíjacia stanica 2 x 22 kW (s dvoma nabíjacími bodmi, každý 22 kW) a
 jedna DC stojanová nabíjacia stanica 1 x 25 kW (s jedným nabíjacím bodom 25 kW).
Nabíjacie stanice budú na existujúcich parkovacích miestach na pozemkoch SPP, pričom v každej
lokalite budú dve (2) nabíjacie miesta. Napojenie na elektrinu bude z existujúcich zdrojov
v budovách/pozemkoch SPP.
Možné body pripojenia na zdroj elektrickej energie s dostatočnou rezervovanou kapacitou pre účely
vypracovania projektu poskytne SPP – Príloha č.1 tejto Výzvy (odpadá nutnosť uchádzača zisťovať
u distribučných spoločností).
Pri špecifikácii predmetu obstarávania a účelu povoľovania stavby zo strany stavebných úradov sa
vychádza z Usmernenia MDVaRR SR číslo: 2011/2930/V-1025, že na vybudovanie nabíjacích staníc
postačuje režim ohlásenia drobnej stavby podľa § 55 ods.2 písm. b) stavebného zákona.
Špecifikácia predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je zabezpečenie projekčných prác, podanie ohlásenia drobnej stavby
(ďalej „ODS“) na miestne príslušné stavebné úrady (vrátane potrebných súhlasov a vyjadrení
dotknutých orgánov),inžinierske služby pre elektrickú prípojku, inštaláciu a prevádzku nabíjacích
staníc pre elektromobily po 2 ks v 4 lokalitách SPP (Bratislava, Košice, Zvolen, Michalovce) bližšie
špecifikovaných v Prílohe č.1 tejto Výzvy a výkon odborného autorského dohľadu.
Predmet obstarávania pozostáva z nasledovných častí:
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Časť I.
A.

Spracovanie zjednodušeného Projektu ODS pre podanie na príslušnom stavebnom
úrade miestnej správy,
a)

Sprievodná správa,

b)

Súhrnná technická správa,

c)

Celková situácia umiestnenia stavby a širších vzťahov (zastavovací plán)

 Stavebno-technologické riešenie prípojky NN a zemných prác pri osadení NS,
 Výkresová dokumentácia prípojky NN a osadenia NS.
B.

Vybavenie Inžinieringu – vyjadrení správcov Inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy
pre účely ODS,

C.

Vypracovanie rozpočtu projektu stavebného riešenia realizácie stavby na každú lokalitu
zvlášť s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, vypracovaný autorizovanou
osobou,

D.

Podanie ODS na všetky príslušné stavebné úrady,

E.

Poskytovanie inžinierskych služieb (v prípade potreby) – komunikácia so štátnymi úradmi,
vybavovanie potrebných povolení, komunikácia s distribučnou spoločnosťou a pod.

F.

Vybavenie spracovania Dopravného projektu na základe
a vyhradených parkovacích miest v zmysle projektu DRS,

G.

Dopracovanie projektu na realizačný (Dokumentácia pre realizáciu stavby, ďalej „DRS“)
so všetkými požadovanými náležitosťami pre výber zhotoviteľa stavby,

umiestnenia

stavby

Časť II.
H.

Asistencia pri výbere zhotoviteľa stavieb (iba na vyžiadanie zo strany SPP). Projektant
bude povinný počas procesu výberu zhotoviteľa stavieb, ktoré majú byť zhotovené na
základe ním vypracovaných projektových dokumentácií, poskytnúť vysvetlenie k
technickým otázkam k vypracovaným realizačným projektovým dokumentáciám.

I.

Výkon odborného autorského dohľadu (iba na vyžiadanie zo strany SPP) nad dodržaním
architektonickej a celkovej koncepcie v súlade s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.

Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie musí byť aj stanovenie predpokladanej lehoty
výstavby, s určením lehoty po častiach. Jedná sa o orientačný harmonogram dĺžky realizácie
jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov (v podrobnejšom rozpracovaní ako
obsahuje technická správa; uchádzač uvedie orientačné termíny na základe jeho odbornosti
a skúseností, pričom tieto termíny nie sú pre zhotoviteľa stavby záväzné).
Uchádzač zodpovedá za vady PD, ktoré nebudú zistené v procese jej pripomienkovania a to do doby
do 2 rokov odo dňa podpisu prevzatia PD zo strany SPP. V takom prípade SPP písomne oznámi
dodatočne zistené vady uchádzačovi bez zbytočného odkladu po preukázateľnom zistení
namietaných vád, pričom uchádzač je povinný vady v primeranej lehote odstrániť. Za takéto vady
budú považované aj požiadavky kladené na obsahovú a/alebo formálnu stránku PD vyplývajúce zo
zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predpokladaná realizácia stavieb je rok 2021.
Termíny plnenia:
Uchádzač zabezpečí všetky potrebné činnosti a výstupy odovzdá kontaktnej osobe v SPP (Ing.
Potfaj) podľa písm. A., B. C. a D. najneskôr do 20.11.2020,
Uchádzač zabezpečí všetky potrebné činnosti a výstupy odovzdá kontaktnej osobe v SPP (Ing.
Potfaj) podľa písm. E., F a G. na pripomienkovanie najneskôr do 11.01.2021,
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SPP spripomienkuje projekt DRS do 3 (troch) pracovných dní a uchádzač je povinný zapracovať
pripomienky a odovzdať konečnú verziu projektu DRS do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia
pripomienok, t.j. nie neskôr ako do 21.1.2021.
Činnosti podľa písm. H. a I. si zástupcovia zmluvných strán dohodnú ad hoc v prípade potreby, ak
MH SR schváli dotáciu pre SPP.
Výstupy:
Uchádzač je povinný vypracovať a odovzdať SPP najmä:
1. Doklady o podaní ODS alebo úradne overené kópie ODS podané všetkým príslušným
stavebným úradom (v papierovej forme). Termín odovzdania je najneskôr 20.11.2020.
2. Rozpočty projektov s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, za každú lokalitu
zvlášť, vypracované autorizovanou osobou (elektronicky vo formáte Microsoft Excel
a v papierovej forme potvrdené autorizovanou osobou). Termín odovzdania je
najneskôr 20.11.2020.
3. Realizačnú PD za každú lokalitu samostatne:
I.

na pripomienkovanie: v papierovej forme 1 paré PD vrátane rozpočtu a výkazu
výmer a v elektronickej forme: 1xUSB kľúč s PD (výkresová časť vo formáte PDF
a rozpočet a výkaz výmer vo formáte Microsoft Excel).
Uchádzač odovzdá a SPP prevezme projektovú dokumentáciu na
pripomienkovanie na základe písomného protokolu. SPP interne posúdi PD a do
3 pracovných dní odo dňa prevzatia PD na pripomienkovanie predloží
uchádzačovi písomné pripomienky k PD (e-mailom), v ktorých uchádzača
upozorní na všetky zistené nedostatky vypracovanej PD. Uchádzač je povinný
zapracovať pripomienky SPP do PD, prípade odstrániť vytýkané nedostatky PD
do 5 pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok.

II.

konečnú verziu realizačnej PD po zapracovaní pripomienok: v papierovej forme
vo farebnom vyhotovení 6x projektová dokumentácia (textová aj výkresová časť),
2 x položkovitý rozpočet stavby, 6 x výkaz výmer a 4x dokladová časť vrátane
všetkých požadovaných vyjadrení od úradov; v digitálnej forme 2 x na USB kľúč
(textová časť vo formáte doc., výkresová časť: 1x vo formáte PDF a 1x vo
formáte Microstation). Uchádzač odovzdá v papierovej forme 6 paré PD.
O prevzatí/odovzdaní PD bude vyhotovený písomný „Protokol o odovzdaní a
prevzatí PD“.

Prebratie realizačného projektu:
Realizačnú PD uchádzač odovzdá najneskôr do 11.01.2021 kontaktnej osobe v SPP na
pripomienky, kontaktná soba je povinná do 3 pracovných dní zaslať emailom uchádzačovi
pripomienky k PD alebo odsúhlasiť znenie PD. V prípade pripomienok je uchádzač povinný do 3
pracovných dňoch pripomienky zapracovať a finálnu PD odovzdať SPP.
4.

Typ zmluvy
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo na vypracovanie projektových
dokumentácii k stavbám - „Nabíjacie stanice pre elektromobily“ (ďalej v texte len „zmluva“).
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 k tejto Výzve na predkladanie ponúk.
Záručná doba na zákazku je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela ako
celku.
Návrh zmluvných podmienok môže byť predmetom rokovania. Pri vypĺňaní návrhu na plnenie
kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v znení, ktoré tvorí
prílohu č. 4 tejto Výzvy. Uchádzač je oprávnený predložiť vo svojej ponuke návrhy na úpravu alebo
doplnenie zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na
samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V prípade, ak
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medzi Spoločnosťou SPP a uchádzačom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach, alebo
v prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol uchádzačom vyplnený pri
zohľadnení zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny, v znení, ktoré tvorí prílohu č.4 tejto
Výzvy.
5.

Termín uskutočnenia diela:


Vypracovanie zjednodušeného Projektu ODS, podanie ODS na všetky príslušné stavebné úrady
a vypracovanie rozpočtov projektov s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty (za každú
lokalitu zvlášť, vypracované autorizovanou osobou) – odovzdanie do SPP najneskôr do
20.11.2020,



Dopracovanie realizačného projektu – odovzdanie do SPP najneskôr do 11.01.2021,



Podpora pri výbere zhotoviteľa a odborný autorský dohľad – ad hoc v prípade potreby na
požiadanie SPP

Platnosť a účinnosť zmluvy: Zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpisu obomi zmluvnými
stranami do 31.12.2020.
6.

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.10.2020 do 13:00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v
procese obstarávania sa na ne nebude prihliadať. Ponuky musia byť predložené elektronicky na
portál www.proebiz.com v súlade s bodom 7. tejto výzvy.

7.

Forma a spôsob predkladania ponúk:
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom e-aukčného portálu www.proebiz.com.
Pre registráciu do e-aukčného portálu proebiz.com kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3296

8.

Podmienky účasti a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorí spĺňa nasledovné podmienky účasti:
a) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.

je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie poskytovať služby –
architektonické a inžinierske). - 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
zaslania výzvy na predkladanie ponúk;

2.

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 –
preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.5 výzvy na predkladanie ponúk;

3.

nebol na majetok uchádzača 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.5 výzvy na predkladanie ponúk;

4.

nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové nedoplatky voči
daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a/alebo
v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy
č.5 výzvy na predkladanie ponúk;

5.

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
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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.5 výzvy na
predkladanie ponúk;
V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli prijaté za účelom zmiernenia ekonomických dopadov,
okrem iného aj legislatívne opatrenia týkajúce sa daňových nedoplatkov.
V súlade s vyššie uvedeným, bude spoločnosť SPP posudzovať uchádzača ako uchádzača, ktorý
spĺňa podmienku účasti podľa bodu 4.
- v časti týkajúcej sa daňových nedoplatkov voči daňovému a colnému úradu v prípade, ak uchádzač
preukáže, že spadá (resp. jeho dlžná suma dane) do výnimky z definície daňového nedoplatku
ustanovenej § 10 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19.
Obdobne postupuje uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 4 (v časti
týkajúcej sa daňových nedoplatkov voči daňovému a colnému úradu) u úspešného uchádzača, po
uplynutí termínu predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
Doklady uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál
www.proebiz.com. Čestné vyhlásenie si členovia komisie overia na verejne dostupných
webových stránkach jednotlivých verejných inštitúcií resp. webových stránkach poisťovní.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
1.

Dokladom o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy
a to: oprávnením na výkon odbornej činnosti vo výstavbe podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.
z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov podľa § 4 – autorizovaný architekt,
alebo
oprávnením na výkon odbornej činnosti vo výstavbe podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z. z.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov podľa § 5, odst. 1 písm. a) v kategórii A2 - Komplexné architektonické a
inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných
služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb
(Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii 2 –
Inžinierske stavby, 2-4 Komplexné priemyselné stavby)
Preukazuje dokladom (autorizačným osvedčením).

2.

Čestným vyhlásením, že uchádzač v lehote do 20.11.2020 zabezpečí pre spoločnosť SPP
všetky požadované činnosti a odovzdá výstupy týkajúce sa projekčnej činnosti a inžinieringu
uvedené v prílohe č.1 výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 2.9.2020
č.: 11378/2020-4210-52028 potrebné pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. – preukazuje čestným
vyhlásením podľa prílohy č.6 výzvy na predkladanie ponúk;

3.

Zoznamom poskytnutých služieb (referencií) z oblasti projektovania nabíjacích staníc na
elektromobily. Požaduje sa predloženie minimálne 2 referencií za obdobie rokov 2018, 2019
a 2020 od 2 rôznych odberateľov. Zoznam poskytnutých služieb (podľa prílohy č.7 výzvy na
predkladanie ponúk) musí obsahovať minimálne tieto údaje:





obchodné meno a sídlo odberateľa,
obdobie poskytnutej služby,
predmet zákazky a jeho bližší popis,
adresa postavenej nabíjacej stanice,
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kontaktnú osobu odberateľa (meno, tel. číslo a e-mailová adresa), u ktorého je možné si
referenciu overiť.

Preukazuje vyplnenou a podpísanou prílohou č.7 výzvy na predkladanie ponúk.
Doklady uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál
www.proebiz.com.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Nepožaduje sa.
d) Ďalšie náležitosti ponuky
1.

krycí list – preukazuje podľa vzoru prílohy č.9 výzvy na predkladanie ponúk;

1.

cenová ponuka – preukazuje podľa prílohy č.3 výzvy na predkladanie ponúk. Cenovú
ponuku uchádzač predkladá 1x ako podpísaný scan dokumentu v pdf a 1 x zadá ceny
v EUR bez DPH do príslušných kolóniek na portáli www.proebiz.com.

2.

zmluva o dielo na vypracovanie projektových dokumentácii k stavbám – „Nabíjacie stanice pre
elektromobily“ – preukazuje vyplneným a podpísaným návrhom zmluvy s prílohami podľa
prílohy č.4 výzvy na predkladanie ponúk;

3.

čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami obstarávania – preukazuje čestným vyhlásením
podľa prílohy č.8 výzvy na predkladanie ponúk;

4.

súhlas so spracovaním osobných údajov – preukazuje podľa vzoru prílohy č.10 výzvy na
predkladanie ponúk;

5.

plná moc – resp. poverenie osoby zastupujúcej uchádzača pri predložení ponuky, ak ponuku
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista
uchádzača.
Doklady uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál
www.proebiz.com.

9.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalších náležitostí ponuky – všeobecné
ustanovenia:
Všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie požadované
doklady (ďalšie náležitosti ponuky) vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača a predložené ako scan originálu dokladu v elektronickej forme na
elektronický portál www.proebiz.com
Predloženie ponuky vo forme združenia alebo skupiny dodávateľov sa neumožňuje!
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov v prípade, ak z predložených dokladov na preukázanie splnenia podmienok
účasti nie je možné posúdiť ich platnosť alebo ak nie je možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení.

10. Zábezpeka: nevyžaduje sa.
11. Komunikácia: elektronicky na adresu pavel.janos@spp.sk a jana.kozakovicova@spp.sk
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk je:
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Hodnotiť sa bude najnižší súčet cien jednotlivých položiek za 4 lokality.
1. Kolo – dokladová časť:
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Členovia komisie skontrolujú dokladovú časť ponuky tých uchádzačov, ktorí predložili svoje
ponuky prostredníctvom e-aukčného portálu www.proebiz.com. Uchádzači predložia dokladovú
časť ponuky ako scany dokumentov vo formáte pdf do príloh účastníkov na e-aukčný portál
www.proebiz.com.
2. Kolo – cenová časť:
Hodnotené budú len tie ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti stanovené
spoločnosťou SPP. Hodnotiť sa bude celková cena (súčet jednotlivých položiek prerátaný počtom
lokalít) za predmet zákazky, pričom uchádzači nacenia nižšie uvedenú tabuľku.
Služba
Predmet obstarávania špecifikovaný v Časti I.
( písm. A. až G.)
Predmet obstarávania špecifikovaný v Časti II.
( písm. H. a I.)
Spolu

Bratislava

Zvolen

Košice

Michalovce

Spolu

Na prvom mieste sa umiestni uchádzač, ktorého celková cena bude najnižšia. Ostatní uchádzači
budú zoradení vzostupne podľa výšky predložených celkových cien od najnižšej po najvyššiu.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo s vybranými uchádzačmi rokovať o predložených ponukách, aj
vo viacerých kolách a v rôznych formách (osobne, revidovaná cenová ponuka, e-aukcia) a to aj
opakovane.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, uzavrieť zmluvu len s jedným
uchádzačom alebo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
V prípade, ak po celkovom finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej
ponuky, alebo neposkytne súčinnosť k podpisu objednávky v primeranej lehote, uskutoční sa, ak to
bude možné a účelné, opätovné vyhodnotenie ponúk uchádzačov.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať
ostatných uchádzačov o predloženie revidovaných ponúk, a to bez účasti uchádzača, ktorý od svojej
ponuky odstúpil, neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol vylúčený.
13. Cena, mena a platobné podmienky
Navrhovaná cena za plnenie predmetu obstarávania musí byť v ponuke uchádzača uvedená v mene
euro bez dane z pridanej hodnoty a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
o cenách, najmä so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ako aj
primeraný zisk dodávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Bližšie informácie k cene a platobným podmienkam sú uvedené v prílohe č.4 tejto Výzvy.
14. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Ponuky budú vyhodnotené na základe hodnotiacich kritérií uvedených v tejto Výzve na predkladanie
ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačom alebo vybranými uchádzačmi
o predložených ponukách.
Uchádzači môžu byť vyzvaní na predloženie revidovanej cenovej ponuky, a to aj vo viacerých kolách
a úrovniach. Za účelom predkladania revidovaných cenových ponúk si Spoločnosť SPP vyhradzuje
právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo uskutočniť individuálne rokovania s uchádzačmi
realizované osobne alebo prostredníctvom telekonferencie. V prípade realizácie elektronickej aukcie
budú detailné podmienky a termín konania elektronickej aukcie oznámené uchádzačom v pozvánke
na účasť v elektronickej aukcii zaslanej prostredníctvom elektronického aukčného portálu
proebiz.com.
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Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uskutočniť zúžený výber uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie revidovanej cenovej ponuky spôsobom podľa predchádzajúceho odseku a/alebo rokovať
s vybranými uchádzačmi o podmienkach zmluvy.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo po elektronickej aukcii rokovať o cene s vybranými uchádzačmi
a to aj opakovane.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu v prípade, ak sa počas jej
priebehu vyskytnú akékoľvek technické problémy na strane prevádzkovateľa e-aukčného systému
alebo na strane Spoločnosti SPP.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo
neposkytne súčinnosť k uzavretiu zmluvy (objednávky) v primeranej lehote stanovenej v písomnej
výzve na uzavretie zmluvy, alebo ak sa po vyhodnotení ponúk zistia okolnosti zakladajúce dôvod
vylúčenia úspešného uchádzača a tento uchádzač bude z procesu obstarávania vylúčený,
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uskutočniť opätovné vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Za
týmto účelom si Spoločnosť SPP vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne
požiadať ostatných uchádzačov o predloženie revidovaných cenových ponúk, a to bez účasti
uchádzača, ktorý od svojej ponuky odstúpil, neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol
z procesu obstarávania vylúčený.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O
zrušení obstarávania budú písomne upovedomení všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky
v tomto obstarávaní.
15. Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov ponuky
V prípade, ak bude ponuka uchádzača obsahovať chyby v písaní, počítaní, alebo iné zrejmé
obsahové alebo formálne nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača
o ich vysvetlenie alebo odstránenie. Pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky
uchádzač nie je oprávnený meniť svoju ponuku nad rámec nedostatkov vytýkaných v písomnej
žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov doručenej uchádzačovi. V opačnom prípade si
Spoločnosť SPP vyhradzuje právo ponuku uchádzača z postupu obstarávania vylúčiť.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať o uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak
cenová ponuka uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť z postupu obstarávania ponuku
uchádzača, ktorá je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej
komodity.
16. Vylúčenie uchádzača
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania,
ak:
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,
c) uchádzač vo svoje ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne kreslené údaje, alebo predložil
falšované alebo pozmenené doklady,
d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity,
e) ponuka uchádza nespĺňa stanovené náležitosti ponuky a z toho dôvodu ju nie je možné
vyhodnotiť a uchádzač tieto nedostatky neodstránil ani v dodatočnej lehote stanovenej v žiadosti
o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov ponuky,
f) ponuka uchádza nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu,
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g) uchádzač pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky zmenil svoju ponuku nad
rámec vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti Spoločnosti SPP o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov ponuky doručenej uchádzačovi,
h) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
i) uchádzač je zaradený
Spoločnosťou SPP,

do

zoznamu

dodávateľov

s negatívnym

hodnotením

j) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu
Spoločnosťou SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,

vedenom

uzavretom

so

k) existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý uchádzač má alebo by
mohol mať neprimeranú výhodu v procese obstarávania,
Prípadné vylúčenie bude uchádzačovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia.
17. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
Komunikácia medzi uchádzačmi a Spoločnosťou SPP bude prebiehať elektronicky emailovou
formou (pavel.janos@spp.sk , jana.kozakovicova@spp.sk).
Ponuky uchádzačov sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov
predkladaných v ponuke uchádzača bol vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom
jazyku, je uchádzač povinný súčasne predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka.
18. Oznámenie a zverejnenie výsledku obstarávania a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení ponúk sa úspešnému uchádzačovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho ponuky. Neúspešným uchádzačom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich ponuka sa neprijíma.
Úspešný uchádzač bude písomne vyzvaný na uzavretie zmluvy. Vo výzve podľa predchádzajúcej
vety bude úspešnému uchádzačovi určená primeraná lehota na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu
zmluvy.
Výsledok obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na
predkladanie ponúk, pričom sa uvedie identifikácia úspešného uchádzača/ úspešných uchádzačov
v rozsahu údajov: obchodné meno, sídlo a IČO.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
19. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.10.2020.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk.
Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
20. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania, alebo
informácia o uzavretí zmluvy, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom.
V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú
informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje (t.j. aj obchodné tajomstvo). V prípade, ak
uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet jeho
obchodného tajomstva, je povinný Spoločnosti SPP túto skutočnosť písomne oznámiť pred
uzavretím zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet jeho obchodného
tajomstva v súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Uchádzač zároveň berie na vedomie, že rozhodnutie o prípadnom zverejnení zmluvy
alebo informácie o uzavretí zmluvy prináleží výlučne Spoločnosti SPP.
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21. Ochrana osobných údajov
V prípade, ak súčasťou ponuky uchádzača sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických
osôb podliehajúce ochrane v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov, uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej
osoby so spracúvaním jej osobných údajov, pokiaľ uchádzač nespracúva osobné údaje dotknutej
osoby na inom právnom základe. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 10
tejto výzvy na predkladanie ponúk.
22. Zrušenie obstarávania
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
O zrušení obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. Zrušenie sa zverejní
rovnakým spôsobom, akým bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk.
23. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a podklady pre vypracovanie ponuky je možné získať u
kontaktných osôb uvedených v bode 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
24. UPOZORNENIE:
Táto Výzva na predkladanie ponúk 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. Toto obstarávanie nie je verejným
obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
ponuky a účasťou uchádzača v procese obstarávania.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo v lehote na prekladanie ponúk zmeniť, prípadne doplniť
podmienky obstarávania uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo jej prílohách. Prípadné
zmeny alebo doplnenia podmienok obstarávania budú zverejnené rovnakým spôsobom ako táto
výzva na predkladanie ponúk a uchádzači, ktorí už predložili svoju ponuku budú o zmene podmienok
písomne informovaní.
Dátum zverejnenia: 12.10. 2020
Prílohy:
Príloha č. 1: Bližšia špecifikácia pozemkov a dostupných inžinierskych sietí ako aj možné body
pripojenia na zdroj elektrickej energie;
Príloha č. 2: Príloha č.1 k výzve č. 11378/2020-4210-52028 – Žiadosť o poskytnutie dotácie na
podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc;
Príloha č. 3: Cenová ponuka
Príloha č. 4: Návrh Zmluvy o dielo na vypracovanie projektových dokumentácii k stavbám „Nabíjacie stanice pre elektromobily“
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného
postavenia – vzor;
Príloha č. 6: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti technická alebo
odborná spôsobilosť – vzor;
Príloha č. 7: Zoznam poskytnutých služieb (referencií);
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie – ďalšie náležitosti ponúk – vzor;
Príloha č. 9: Krycí list ponuky;
Príloha č. 10: Súhlas so spracovaním osobných údajov.
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