Evidenčné číslo obstarávania: JN-VPP-276-20

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Vypracovanie štúdie – pre Multifuel stanicu pre alternatívne palivá
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť 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
21.01.2021 do 10:00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Vypracovanie štúdie – pre Multifuel stanicu pre alternatívne palivá

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Cieľ projektu Vodíková mobilita:
V rámci plnenia cieľov EÚ týkajúcich sa uhlíkovej neutrality do roku 2050 sa aj Slovenská republika
snaží o hľadanie alternatív k fosílnym palivám v doprave. Spoločnosť SPP je aktívna v oblasti
dopravy a má skúsenosti so stanicami CNG a aktuálne sa rozvíjajúcim LNG. Spolu
s elektromobilitou je momentálne jediným ďalším perspektívnym segmentom vodíková mobilita. Aj
z týchto dôvodov sa navrhuje namiesto selektívnej stanice pre elektromobily a stanice pre vozidlá na
vodíkový pohon vytvoriť jednu multifuel plniacu stanicu (ďalej v texte aj „MPS“), na ktorej by bolo
možné pripájať vozidlá na CNG, vodík a elektrinu.
V rámci projektu Vodíková mobilita (ďalej aj „Projekt“) sa plánuje v pilotnej prevádzke testovanie
inovatívnej infraštruktúry plniacich staníc na vodík. Tieto stanice by mohli okrem vodíka ako paliva
disponovať aj výdajným miestom elektrickej energie pre elektromobily a výdajným miestom CNG pre
vozidlá na CNG. Prvou z nich by mala byť plniaca stanica v areáli Spoločnosti SPP, na Prístavnej
ulici v Bratislave. Stala by sa tak prvou na Slovensku.
Uvedený priestor bývalej plniacej stanice na CNG na Prístavnej ulici umožňuje skombinovať dané
zámery (plniaca stanica pre vodík a plniaca stanica pre CNG) a rovnako je daný priestor vhodný aj
pre umiestnenie rýchlonabíjacej stanice pre elektromobily.
V prvej fáze sa počíta s vybudovaním MPS a príslušnej technológie na výdaj paliva (vodík), pričom
médium bude na miesto plnenia distribuované od externého dodávateľa. CNG ako palivo bude
vyrábané priamo na mieste. Elektronabíjačky nevyžadujú dodatočnú technológiu na výrobu média,
boli by preto integrované v priestoroch stanice. V ďalšej fáze bude možné zvyšovať kapacitu MPS
ako aj realizovať zariadenia na výrobu vodíka priamo na mieste.
Výstavba MPS sa bude riešiť v 2 fázach:
1. Fáza - Realizácia priestorov MPS a technológií
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V rámci tejto fázy dochádza k príprave projektovej dokumentácie na úrovni štúdie, ktorá zahŕňa
komplexnú MPS so všetkými technológiami. Tento proces zahŕňa o.i. dispozičné riešenie MPS
a riešenie dopravnej situácie s dôrazom na plynulú obsluhu všetkých výdajných stojanov a napojenie
na Prístavnú ulicu. Toto riešenie definuje priestorové požiadavky tak, aby bolo v rámci 2. Fázy
možnosť poskytovať plnenia aj nákladným vozidlám a autobusom. Následne sa pristúpi ku
spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie spojené s potrebným inžinieringom,
dokumentácie pre stavebné povolenie a samotnej realizácii.
2. Fáza - Upgrade technológií
V rámci tejto fázy dochádza ku zmene jednotlivých technológií podľa aktuálnych požiadaviek
investora. Pri vodíkovej technológii sa zmení technológia koncepčne, a to pridaním zariadenia na
výrobu vodíka (elektrolýzer + kompresor výstup 700bar s príslušenstvom) a zmenou celkovej
skladovacej zásoby a výdajnej kapacity stojanov podľa zvyšujúceho sa dopytu a potreby obslúžiť aj
autobusy a nákladné vozidlá.
Predmetom obstarávania je zabezpečenie
s vypracovaním štúdie multifuel plniacej stanice.

projekčných a inžinierskych

prác

spojených

Obstarávané práce a služby sú nasledovné a platia pre multifuel plniacu stanicu:
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie (štúdie) pre MPS nachádzajúcu sa v lokalite
Prístavná ulica ohraničená priľahlými ulicami Plynárenská a Votrubova v Bratislave. Plniaca stanica
sa bude nachádzať v priestore bývalej plniacej stanice na CNG vo vlastníctve Spoločnosti SPP.
1. Zjednodušená projektová dokumentácia musí byť vypracovaná odborne spôsobilou osobou
a v súlade s technickými normami a platnými právnymi predpismi SR, ako aj v súlade s ISO
19880-1 a EN 17127:2018, ktoré definujú požiadavky na vodíkové technológie. Pod pojmom
zjednodušená projektová dokumentácia sa má na mysli dokumentácia, ktorá bude:


Mať obálku s identifikáciou lokality a bude opatrená pečiatkou zodpovedného projektanta;



Obsahovať súhrnnú technickú správu pre jednotlivé objekty MPS;



Budú v nej uvedené rezy, pohľady, vizualizácia MPS a jej jednotlivých technológií
vypracované odborne spôsobilou osobou;



Bude v nej naznačené umiestnenie MPS, umiestnenie jednotlivých technológií MPS (vodík,
CNG, Elektrina), ako aj jazdné a odstavné pruhy (plochy) pre automobily.

2. Súčasťou zjednodušenej projektovej dokumentácie ako samostatná kapitola bude aj
Architektonické stvárnenie, ktoré bude spracované tak, aby poskytovalo predstavu o celkovej
veľkosti MPS a jednotlivých technológiách MPS, ich umiestnení, pripojení na inžinierske siete,
ako aj vizualizáciu návrhu umiestnenia MPS znázornený pohľadmi.
3. V rámci architektonického stvárnenia sa vyžaduje spracovanie 3D modelu MPS, ako aj
jednotlivých technológii MPS. V rámci toho Spoločnosť SPP požaduje vyhotoviť minimálne 4
vizuálne pohľady na MPS a jednotlivé technológie MPS.
4. Súčasťou zjednodušenej projektovej dokumentácie bude dopravná štúdia vzhľadom na
požiadavku vjazdu a výjazdu na Prístavnú ulicu a štúdia realizovateľnosti navrhnutého riešenia
spolu s potvrdením (kladným vyjadrením) dotknutých orgánov, predovšetkým Dopravného úradu.
5. Uchádzač (zhotoviteľ) dodá zjednodušenú projektovú dokumentáciu (štúdiu) 2x v tlačenej forme
a 1x v elektronickej forme (vo formáte dwg aj pdf) na USB médiu.
6. Technológie MPS nie sú súčasťou zadania (tohto obstarávania).
7. Projektová dokumentácia (štúdia) musí zohľadniť zámer rozširovania plniacej stanice v 2.fáze,
predovšetkým musí byť dispozične koncipovaná tak, aby umožnila rozšírenie kapacít bez potreby
demontáže už zabudovaných častí.
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Detailná špecifikácia je podrobne uvedená v Prílohe č.1 tejto Výzvy v dokumente - Koncept Multifuel
stanice pre alternatívne palivá – Prístavná ulica.
Harmonogram plnenia:
 od vystavenia objednávky do 80 kalendárnych dní – vypracovanie štúdie a jej odovzdanie na
oponentúru zástupcovi spoločnosti SPP (elektronicky emailom),
 80 + 5 kalendárnych dní – povinnosť zástupcu Spoločnosti SPP predložiť pripomienky k štúdií
(elektronicky emailom) a jej zaslanie uchádzačovi,
 85 + 5 kalendárnych dní – zapracovanie pripomienok od zástupcu spoločnosti SPP a odovzdanie
finálnej štúdie (papierová + elektronická verzia) spolu s preberacím protokolom.
Miesto realizácie štúdie: Areál SPP v Bratislave – Prístavná ulica, ohraničená ulicami Votrubova
a Mlynské nivy.
Obhliadka miesta umiestnenia MPS (realizácie štúdie):
Ponuku v tomto obstarávaní budú môcť predložiť iba uchádzači, ktorí absolvujú obhliadku
miesta realizácie štúdie, ktorá je predmetom obstarávania.
Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša uchádzač.
Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 20.01.2021 o 11:00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava (Nová administratívna budova
SPP – oproti kruhovému objazdu – stretnutie uchádzačov sa uskutoční na vrátnici administratívnej
budovy na prízemí.
Uchádzač je povinný sa na obhliadku zaregistrovať u kontaktnej osoby pre vykonanie obhliadky a to
najneskôr do 19.01.2021 do 22:00 hod. emailom alebo telefonicky.
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Pavel Kopča, tel.: +421 910 588 218, email.: pavel.kopca@spp.sk
Uchádzači zúčastnení na obhliadke sú povinní dodržiavať protipandemické opatrenia (rúško,
rukavice). Pri obhliadke, ktorá prebehne v rámci areálu SPP sa budú dodržiavať medzi jednotlivými
osobami bezpečnostné 2 metrové odstupy.
Individuálna obhliadka v inom termíne nebude uchádzačom umožnená!
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo, po vykonanej obhliadke doplniť, prípadne upraviť požadovanú
technickú špecifikáciu navrhovaného riešenia alebo doplnenie podkladov potrebných na realizáciu
štúdie. Prípadné zmeny a doplnenia budú uvedené v Zápise z obhliadky. Zápis z obhliadky, pokiaľ z
uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, bude zaslaný všetkým uchádzačom, ktorí
sa zúčastnili obhliadky.
4.

Typ zmluvy
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, ktorej prílohou bude Koncept Multifuel
stanice pre alternatívne palivá – Prístavná ulica a Všeobecné obchodné podmienky SPP.
Spoločnosťou SPP stanovené Obchodné podmienky sú uvedené v tejto výzve a vo Všeobecných
obchodných podmienky SPP, ktoré sú súčasťou tejto výzvy, ako príloha č.3.
Záručná doba na zákazku je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho prevzatia
štúdie ako celku.

5.

Termín uskutočnenia stavebných prác / Doba trvania záväzkového vzťahu
Termín ukončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 90 kalendárnych dní od podpisu objednávky.

6.

Lehota na predkladanie ponúk: do 25.01.2021 do 10:00 hod.
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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=3329

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.4 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.4 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.4 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
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.4 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 vyššie uvedeného bodu 4. tejto PnO:
- 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.
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Ako dôkaz splnenia predmetnej podmienky účasti uchádzač predloží potvrdenie vystavené
v súlade s § 10 zákona č.67/2020 Z. z.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle vyššie
uvedeného 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 minimálne jednej (1) osoby, ktorá bude zodpovedná za
plnenie predmetu zmluvy a to: predložením autorizačného osvedčenia vydaného SKSI v súlade
so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu (osvedčenia podľa písm. a) a b) a
profesijným životopisom podľa písm. c):
a)

Osvedčenie:

A1 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Komplexné architektonické a inžinierske služby a
súvisiace technické poradenstvo (Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do
31.12.2004 v podkategórii *1* Pozemné stavby)
alebo
A2 (označenie na osvedčení a pečiatke) - Komplexné architektonické a inžinierske služby
a súvisiace technické poradenstvo s výnimkou architektonických služieb
alebo
I1 - (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (Platí aj
pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii *4-1*
Projektovanie pozemných stavieb)
Uchádzač je povinný predložiť minimálne osvedčenie jednej odborne spôsobilej osoby, ktorá
má niektoré z vyššie uvedených osvedčení.
b)

Osvedčenie:

I4 –(označenie na osvedčení a pečiatke) - Inžinier pre technické, technologické a

energetické vybavenie stavieb (Platí aj pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI
do 31.12.2004 v podkategórii *5-5* Plynové zariadenia)
Uchádzač je povinný predložiť minimálne osvedčenie jednej odborne spôsobilej osoby,
ktorá má vyššie uvedené osvedčenie.
c)

Profesijným životopisom (ďalej v texte len „životopis“)

odborne spôsobilej osoby (odborník), ktorý bude hlavnou osobou zodpovednou za
vypracovanie predmetu zmluvy, pričom sa vyžaduje minimálne 5 ročná prax odborníka v oblasti
vykonávania projekčných činností podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V životopise Spoločnosť
SPP požaduje uviesť aj minimálne dve praktické skúsenosti (referencie) odborníka s
vypracovaním projektovej dokumentácie pre povolenie čerpacej stanice pohonných hmôt,
pričom aspoň jedna musí mať okrem klasických pohonných hmôt aj aspoň jedno alternatívne
palivo (vodík, CNG, LPG alebo elektronabíjačku). Uvedie názov projektu, rok realizácie projektu
a lokalizáciu diela.
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Doklady o odbornej spôsobilosti musia byť predložené ako fotokópie originálov Osvedčení o
vykonaní odbornej skúšky a životopis ako podpísaný scan originálu dokumentu.
Preukazuje dokladom (autorizačným osvedčením) podľa písm. a) a b) a profesijným
životopisom písm. c).
2.

Čestné vyhlásenie uchádzača, že ním uvedené odborne spôsobilé osoby budú zodpovedné za
plnenie predmetu zmluvy, pričom minimálne jedna osoba musí byť v zamestnaneckom vzťahu
u uchádzača. V čestnom vyhlásení uchádzač uvedie aj pracovný vzťah k odborne spôsobilým
osobám (zamestnanecký pomer alebo iný pracovný vzťah, brigádnická práca, dohoda
o pracovnej činnosti a pod.)
Preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.5 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.
2.

3.
4.
5.
6.

9.

krycí list – preukazuje podľa vzoru prílohy č.7 výzvy na predkladanie ponúk;
cenová ponuka – preukazuje prílohou č.2 výzvy na predkladanie ponúk. Cenovú ponuku
uchádzač predkladá 1x ako podpísaný scan dokumentu v pdf a 1 x zadá cenu v EUR bez
DPH do príslušnej kolónky na portáli www.proebiz.com.
akceptované VOP – preukazuje podľa prílohy č.3 výzvy na predkladanie ponúk;
čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami obstarávania – preukazuje čestným vyhlásením
podľa prílohy č.6 výzvy na predkladanie ponúk;
súhlas so spracovaním osobných údajov – preukazuje podľa vzoru prílohy č.8 výzvy na
predkladanie ponúk;
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 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 PROebiz.
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 vypracovanie štúdie v EUR bez DPH.
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1. Kolo – dokladová časť:
Členovia komisie pre hodnotenie splnenia podmienok účasti skontrolujú dokladovú časť ponuky
tých uchádzačov, ktorí predložili svoje ponuky prostredníctvom e-aukčného portálu
www.proebiz.com a zúčastnili sa na obhliadke predmetu zákazky. 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 Najnižšia celková cena za vypracovanie štúdie v EUR bez
DPH.
Uchádzač je povinný vypracovať štúdiu v súlade so špecifikáciou zadanou Spoločnosťou SPP
a informácii poskytnutými v rámci obhliadky predmetu plnenia. Cena za štúdiu je finálna
a konečná zahŕňa všetky náklady uchádzača na realizáciu štúdie.
Na prvom mieste sa umiestni uchádzač, ktorého celková cena za vypracovanie štúdie bude
najnižšia. Ostatní uchádzači budú zoradení vzostupne podľa výšky predložených celkových cien
od najnižšej po najvyššiu.
V prípade, ak bude mať ponuka uchádzača nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo
požiadať uchádzača o ich vysvetlenie alebo odstránenie. 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 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.
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.
Do ceny je potrebné započítať aj všetky súvisiace náklady, ktoré sú potrebné pre kompletné dodanie
zákazky v súlade s touto výzvou a jej prílohami.
Prílohou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude odsúhlasený
Objednávateľom.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane, pričom za deň splnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
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
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budú detailné podmienky a termín konania elektronickej aukcie oznámené uchádzačom v pozvánke
na účasť v elektronickej aukcii zaslanej prostredníctvom elektronického aukčného portálu
proebiz.com.
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,
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f) ponuka uchádza nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu,
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 28.02.2021.
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
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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.
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. 8
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: 13.01.2020
Prílohy:
Príloha č. 1:

Koncept Multifuel stanice pre alternatívne palivá – Prístavná ulica – bude
poskytnutá uchádzačom, až po ich zaregistrovaní sa na www.proebiz.com ;

Príloha č. 2 :

Cenová ponuka;

Príloha č. 3:

Všeobecné obchodné podmienky SPP;

Príloha č. 4:

Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného
postavenia – vzor;

Príloha č. 5:

Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti technická
alebo odborná spôsobilosť – vzor;

Príloha č. 6:

Čestné vyhlásenie – ďalšie náležitosti ponuky – vzor;

Príloha č. 7:

Krycí list ponuky;

Príloha č. 8:

Súhlas so spracovaním osobných údajov.
10

