Ev. číslo obstarávania: PA-ZVO-117-132-21

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou zadávanej v zmysle § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
1.

Subjekt podľa § 8 ods. ods. 1 písm. c) ZVO:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „spoločnosť SPP“)
Kontaktné osoby:
JUDr. Lenka Palušová
e-mail: lenka.palusova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 2478, +421 903 620 696
Ing. Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám
najneskôr do 07.06.2021 do 10:00 hod.

2.

Názov zákazky:
„Spracovanie Projektového portfólia IPCEI vrátane Funding GAP Questionaire projektu Smart - Hydra"

3.

Opis predmetu zákazky:
Spoločnosť SPP sa projektom Smart – Hydra úspešne zapojila do národného
výberového procesu dôležitých projektov spoločného európskeho významu (Important
Projects of Common European Interest - ďalej len „IPCEI“) v oblasti vodíkových
technológií. Projekt Smart - Hydra s využitím vodíkových technológií prepája
plynárenský a elektroenergetický priemysel s rastom využitia obnoviteľných zdrojov
energie („OZE“). Stručný opis inovačného projektu Smart – Hydra tvorí prílohu č. 1 tejto
výzvy.
Projektový zámer Smart - Hydra bol vypracovaný a predložený zo strany spoločnosti
SPP na základe Výzvy na vyjadrenie záujmu o účasť na „dôležitých projektoch
spoločného európskeho záujmu“ v oblasti vodíkových technológií („IPCEI H2“),
vyhlásenej dňa 23.novembra 2020 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
(SIEA) poverenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Projekt bol na
základe rozhodnutia výberovej komisie SIEA nominovaný na proces pred-notifikácie
a notifikácie v rámci Európskej komisie (ďalej len „EK“), pričom pre účely týchto
hodnotiacich procesov musí spoločnosť SPP zabezpečiť predloženie projektovej
dokumentácie, ako aj ďalších potrebných dokumentov a doplňujúcich informácií podľa
požiadaviek EK, v zmysle príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na IPCEI
projekty. Spoločnosť SPP má záujem uspieť v hodnotiacich procesoch pred-notifikácie
a notifikácie v rámci EK a stať sa tak jedným z priamych partnerov (tzv. „Direct
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Partners“) participujúcich na IPCEI projektoch v oblasti vodíkových technológií na úrovni
EÚ, ako aj získať následne pre projekt finančnú podporu z verejných zdrojov Slovenskej
republiky, európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo iných relevantných
finančných nástrojov.
Na základe toho predmetom požadovaných poradenských a konzultačných služieb bude
„Spracovanie projektového portfólia IPCEI vrátane Funding Gap Questionnaire“, a
to:
a) Príprava a predloženie dokumentácie IPCEI žiadosti a jej príloh podľa špecifikácie
objednávateľa vrátane možných úprav (Notification forms, Project portfolio, Funding Gap
questionnaire (FGQ), Counterfactual scenario, Additional supporting documentation,
Chapeau Document etc.)
b) Konzultačné a ekvivalentné poradenské služby používané výlučne pre projekt IPCEI
- Smart Hydra, a to najmä v iterácií otázok a odpovedí s DG Comp (podpora počas
procesu kompletizácie žiadosti, procesu schvaľovania, komunikácie so zodpovednými
orgánmi SR A EU.)
c) Účasť na spoločných projektových stretnutiach organizovaných EU IPCEI, EK, alebo
koordinátorom projektu na úrovni EU resp. riadiacich orgánov v SR
d) Kontrola správnosti a úplnosti predkladaných dokumentov IPCEI žiadosti projektu
Smart - Hydra v procese pred-notifikácie, notifikácie, posudzovania a schvaľovania
projektu zo strany EK.
Predpokladaný rozsah služieb počas platnosti zmluvy:
85 človekodní (ďalej len „ManDays“ alebo „MD“); pričom za jeden (1) ManDay sa
považuje osem (8) pracovných človekohodín.
Uvedený predpokladaný rozsah služieb je iba orientačný a rámcový. Jeho čerpanie nie
je zo strany dodávateľa právne nárokovateľné. Objednávky budú vystavované počas
platnosti zmluvy výlučne na základe aktuálnych potrieb spoločnosti SPP.
4.

Druh zákazky: služba
CPV Kód: 79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace
služby (podnikateľské poradenstvo)

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 58 823,53 EUR bez DPH
Spoločnosť SPP má záujem využiť na financovanie predmetu zákazky príspevok
poskytovaný zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej aj ako
„SIEA“) vo forme Inovačnej poukážky (ďalej len „Inovačná poukážka“), vo výške 50.000,EUR bez DPH. Inovačná poukážka predstavuje 85% - nú dotáciu na financovanie
predmetu obstarávania, pričom spolufinancovanie zo strany spoločnosti SPP
predstavuje 15%, t.j. 8.823,53 EUR bez DPH.

6.

Typ zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve na predkladanie ponúk.

7.

Termín poskytnutia služieb / Doba trvania záväzkového vzťahu:
Od uzavretia zmluvy do 30.09.2022.
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8.

Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky:
a) Podklady pre vypracovanie ponuky (ďalej aj len „podklady“) tvorí táto Výzva na
predkladanie ponúk
(ďalej len „Výzva“) a jej prílohy:
Príloha č. 1:

Opis inovačného projektu Smart Hydra;

Príloha č. 2:

Návrh zmluvy o poskytovaní poradenstva a konzultačných služieb pre
projekt IPCEI – Smart Hydra

Príloha č. 3:

Návrh cenovej ponuky

Príloha č. 4:

Vzor čestného vyhlásenia

Príloha č. 5:

Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov

b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu budú záujemcom poskytnuté cez el. portál
www.proebiz.com na základe písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na adresu
kontaktných osôb uvedených v bode 1. tejto výzvy: lenka.palusova@spp.sk,
jaroslava.iglarova@spp.sk. Záujemca môže požiadať o poskytnutie podkladov v lehote
na predkladanie ponúk, pričom spoločnosť SPP odporúča doručiť takúto žiadosť
uvedeným kontaktným osobám v lehote do 04.06.2021.
Písomná žiadosť záujemcu musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO;
b) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mail.
Spoločnosť SPP prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com zašle záujemcom
výzvu na účasť vo výberovom konaní, kde budú uvedené všetky príslušné informácie
týkajúce sa prístupu na uvedený portál. Súčasťou výzvy bude aj prihláška, v ktorej si
záujemca zvolí svoje prístupové meno a heslo, odošle ju a následne mu bude zaslaný
desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi môže záujemca vstúpiť do
e-aukčného portálu na adrese https://spp.proebiz.com.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté podklady pre vypracovanie ponuky, je povinný
potvrdiť spoločnosti SPP ich prevzatie najneskôr v deň ich prevzatia, a to formou správy
e-mailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby spoločnosti SPP.
Podklady pre vypracovanie ponuky spoločnosť SPP poskytuje výlučne v elektronickej
forme.
Uchádzač je oprávnený požiadať spoločnosť SPP o vysvetlenie alebo doplnenie
informácií uvedených v tejto výzve a podkladoch pre vypracovanie ponuky, a to na
základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu
kontaktných osôb spoločnosti SPP uvedených v bode 1. tejto výzvy. Žiadosti o
vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť
spoločnosti SPP najneskôr v lehote do 07.06.2021, 10:00 hod.
9. Lehota na predkladanie ponúk: do 10.06.2021 do 12:00 hod.

Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa
neotvoria a v procese verejného obstarávania sa na ne nebude prihliadať.
10. Podmienky účasti:

Procesu verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa
nasledovné podmienky účasti:
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a) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. e) ZVO a podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t.j.
1.

uchádzač je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky

2.

uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

b) Technická alebo odborná spôsobilosť: neuplatňuje sa
c) Finančné alebo ekonomické postavenie: neuplatňuje sa
11. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

Spoločnosť SPP si splnenie podmienok účasti uvedených v bode 10 písm. a) tejto výzvy
preverí z verejne dostupných zdrojov, a to:
1. splnenie podmienky účasti uvedenej pod bodom 1. bude preverené prostredníctvom
Výpisu z Obchodného registra vedeného na internete na webovom sídle www.orsr.sk
alebo v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné
obstarávania ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
2. splnenie podmienky účasti uvedenej pod bodom 2. bude preverené v Registri osôb
so zákazom vedenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie
https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/registerosob-so-zakazom-490.html ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V prípade, ak v rámci preverenia vzniknú akékoľvek pochybnosti o splnení podmienok
účasti zo strany uchádzača, bude uchádzač požiadaný o preukázanie splnenia
podmienok účasti predložením príslušných dokladov. Ak spoločnosť SPP neurčí
v žiadosti dlhšiu lehotu, uchádzač je povinný predložiť požadované doklady na
preukázanie splnenia podmienky účasti do 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti.
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. Ak spoločnosť SPP neurčí v žiadosti dlhšiu lehotu, uchádzač
je povinný predložiť vysvetlenie alebo doplnenie dokladov do 2 pracovných dní odo dňa
odoslania žiadosti.
12. Ďalšie náležitosti ponuky:

Súčasťou ponuky každého uchádzača musí byť:
a) čestné vyhlásenie uchádzača:
- že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami
verejného obstarávania uvedenými v tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách;
- že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné;
- že uchádzač pre prípad svojho úspechu vo verejnom obstarávaní:
(i) buď už je zapísaný Databáze oprávnených riešiteľov inovačných projektov
zverejnenej na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR, alebo alternatívne
(ii) v lehote najneskôr 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky
zabezpečí svoje zapísanie do Databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov
v súlade s bodom 21. tejto výzvy.
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Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
b) podpísaný návrh Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb k projektu Smart
– Hydra (ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk).
c) vyplnený a podpísaný návrh cenovej ponuky (podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 3
tejto výzvy na predkladanie ponúk).
d) plnomocenstvo na predloženie ponuky (ak ponuku za uchádzača podpisuje osoba
odlišná od osôb oprávnených konať v mene uchádzača v zmysle aktuálneho výpisu z
obchodného registra).
13. Zábezpeka: nevyžaduje sa
14. Forma a spôsob predkladania ponúk:

Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom
e-aukčného portálu
www.proebiz.com. Dokumenty tvoriace ponuku uchádzača musia byť vyplnené podľa
predpísaného vzoru, podpísané oprávnenou osobou a predložené vo formáte .pdf.
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk je uchádzač oprávnený predloženú ponuku
vziať späť a prípadne ju nahradiť novou ponukou. Späťvzatá ponuka sa neotvára
a v procese obstarávania sa na ňu neprihliada. Ponuka doručená na inú adresu, v inej
forme, alebo iným spôsobom, ako je ustanovené v tejto výzve, sa bude považovať za
nedoručenú, v procese obstarávania sa neotvorí a nebude sa na ňu prihliadať.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena za celý predmet
zákazky v EUR bez DPH.
Uchádzači sú povinní predložiť svoju cenovú ponuku ako súčin predpokladaného
rozsahu služieb v počte 85 ManDays a navrhovanej jednotkovej ceny uchádzača
za 1 ManDay práce konzultanta, a to vyplnením formulára „Návrh cenovej ponuky“,
ktorí tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Návrh cenovej ponuky musí byť podpísaný osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný, aby do
zmluvy uviedol jednotkovú cenu za 1 ManDay práce konzultanta, ktorá bude zodpovedať
jeho víťaznej cenovej ponuke. Nesplnenie tejto povinnosti bude považované za
neposkytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy.
16. Cena, mena a platobné podmienky

Navrhovaná cena za predmet zákazky 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.
17. Spôsob vyhodnotenia ponúk

Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Spoločnosť SPP vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť
informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
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Ponuky budú vyhodnotené na základe hodnotiacich kritérií uvedených v tejto výzve na
predkladanie ponúk.
Na prvom mieste v poradí sa umiestni uchádzač, ktorého celková cena za predmet
zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia. Ostatným uchádzačom bude pridelené poradie
vzostupne, podľa výšky nimi predložených cenových ponúk od najnižšej po najvyššiu.
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.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu v prípade, ak sa
počas jej priebehu vyskytnú akékoľvek technické problémy na strane prevádzkovateľa eaukčného 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 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.
18. Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov ponuky

V prípade, ak bude ponuka uchádzača obsahovať chyby v písaní, počítaní, alebo iné
zrejmé obsahové alebo formálne nedostatky, alebo ak ponuka vykazuje nezrovnalosti
alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, spoločnosť
SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o ich vysvetlenie alebo odstránenie, a ak
je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní
nedostatkov ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. V opačnom prípade si spoločnosť SPP
vyhradzuje právo ponuku uchádzača z postupu obstarávania vylúčiť. Za zmenu ponuky
sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní
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.
19. Vylúčenie uchádzača

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu
obstarávania, ak:
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
b) uchádzač predložil neplatné doklady alebo poskytol informácie alebo doklady, ktoré
sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
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c) uchádzač nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote,
d) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania alebo sa
pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
e) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
f)

ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky,

g) ponuka uchádzača nespĺňa stanovené náležitosti ponuky alebo obsahuje
nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch a z toho dôvodu ju nie
je možné vyhodnotiť, pričom uchádzač tieto nedostatky neodstránil ani v dodatočnej
lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov ponuky,
h) uchádzač pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky zmenil svoju
ponuku nad rámec vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov ponuky,
i)

uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,

j)

uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v stanovenej
lehote alebo uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky
a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov uchádzača.

Prípadné vylúčenie bude uchádzačovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu
vylúčenia.
20. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt

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. 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 uchádzača úradný preklad
dokumentu do slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov
znáša v plnom rozsahu uchádzač.
Komunikácia a výmena informácií s uchádzačmi sa uskutočňuje písomne listinou formou
s doručením osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérskej služby,
písomne prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach
alebo ich kombináciou. Pri telefonickej alebo osobnej komunikácii s uchádzačmi bude
vyhotovený písomný záznam umožňujúci trvalé a preukázateľné zachytenie jej
skutočného obsahu. Písomný záznam podľa predchádzajúcej vety podpíšu alebo
preukázateľne odsúhlasia (písomne, e-mailom) zástupcovia všetkých zúčastnených
strán. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť podpísanie záznamu zo strany všetkých
zúčastnených osôb, zápis sa elektronicky zašle na odsúhlasenie všetkým zúčastneným
stranám.
Pre potreby realizácie tohto obstarávania 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 aj prostredníctvom správy elektronickej pošty alebo obdobných
elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Spoločnosť SPP uprednostňuje elektronickú formu komunikácie.
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Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej
začiatok plynutia lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia
uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota
posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
21. Podmienky uzavretia zmluvy

Spoločnosť SPP uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo finálnom vyhodnotení ponúk
umiestnil na prvom mieste v poradí (ďalej len „úspešný uchádzač“).
Úspešný uchádzač musí byť pred podpisom zmluvy zapísaný v Databáze
oprávnených riešiteľov inovačných projektov pre podporu spolupráce
podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk formou
inovačných voucherov (ďalej len „Databáza oprávnených riešiteľov“) vedenej
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na nasledovnom linku:
https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre
Úspešný uchádzač sa môže dať zapísať do Databázy oprávnených riešiteľov na základe
Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených
riešiteľov zverejnenej na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR:
https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre
https://www.mhsr.sk/uploads/files/m7gAjrbg.pdf
Žiadosť o zaradenie do Databázy oprávnených riešiteľov je zverejnená na webovom
sídle Ministerstva hospodárstva SR:
https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre
https://www.mhsr.sk/uploads/files/Lut6IXi1.pdf
V prípade, ak úspešný uchádzač po finálnom vyhodnotení ponúk nebude zapísaný
v Databáze oprávnených riešiteľov, bude mu v rámci oznámenia o prijatí ponuky zaslaná
výzva na zabezpečenie jeho zápisu do databázy oprávnených riešiteľov. Úspešný
uchádzač musí zabezpečiť svoj zápis do databázy oprávnených riešiteľov v lehote
3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ vo
výzve nebude určená dlhšia lehota. Nezabezpečenie zápisu do Databázy
oprávnených riešiteľov v stanovenej lehote bude považované za neposkytnutie
súčinnosti potrebnej k uzavretiu zmluvy zo strany úspešného uchádzača. Pre ten
prípad si spoločnosť SPP vyhradzuje právo dodatočne ponuku takéhoto uchádzača
odmietnuť a uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa v rámci vyhodnotenia ponúk
umiestnil ako ďalší v poradí.
22. 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 lehota na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy.
Výsledok verejného obstarávania bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa
v súhrnnej správe o zákazkách s nízkymi hodnotami v súlade s ust. § 117 ods. 6 ZVO.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
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23. Lehota viazanosti ponúk

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.08.2021.
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.
24. 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.
25. 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, je uchádzač povinný získať od
všetkých dotknutých osôb súhlas so spracúvaním ich osobných údajov v rozsahu
potrebnom pre realizáciu tejto súťaže, pokiaľ uchádzač nespracúva osobné údaje
dotknutej osoby na inom právnom základe. Uchádzač predložením svojej ponuky
potvrdzuje, že od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú za účelom
realizácie tejto súťaže spracúvané, vrátane ich poskytovania spoločnosti SPP, uvedený
súhlas získal a že tieto dotknuté osoby riadne poučil o účele, rozsahu a dobe
spracúvania ich osobných údajov. Uchádzač je povinný vyššie uvedené súhlasy
dotknutých osôb predložiť spoločnosti SPP do 3 pracovných dní odo dňa doručenia
výzvy na predloženie týchto súhlasov zo strany spoločnosti SPP. Vzor súhlasu so
spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy.
26. 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.
27. 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.
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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: 02.06.2021
Prílohy:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:

Opis inovačného projektu Smart Hydra;
Návrh zmluvy o poskytovaní poradenstva a konzultačných služieb pre
projekt IPCEI – Smart Hydra
Návrh cenovej ponuky
Vzor čestného vyhlásenia
Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
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