Ev. číslo obstarávania: IG- KS-133-21

Oznámenie
o vyhlásení kvalifikačného systému
pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie
strešných fotovoltaických elektrární
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530,
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky ku kvalifikačnému systému a žiadosti o vysvetlenie adresujte uvedeným
kontaktným osobám počas doby platnosti kvalifikačného systému podľa bodu 3. tohto
oznámenia.

2.

Názov kvalifikačného systému
Statické posudky budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární (ďalej
len „kvalifikačný systém“)

3.

Platnosť kvalifikačného systému
Kvalifikačný systém sa zriaďuje na obdobie 4 rokov s platnosťou od 10.06.2021 do 09.06.2025.
Záujemci môžu požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek v priebehu platnosti
kvalifikačného systému. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo platnosť kvalifikačného systému
predĺžiť o jeden (1) rok a to aj opakovane.

4.

Základné informácie o kvalifikačnom systéme
Účelom zriadenia kvalifikačného systému je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov
pre vypracovanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických
elektrární. Zoznam kvalifikovaných dodávateľov pre vypracovanie statických posudkov budov
bude slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov pre jednotlivé zákazky na vypracovanie
statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární (ďalej len
„PD“) na celom území SR.
Kvalifikačný systém bude otvorený po celú dobu jeho trvania a potenciálni dodávatelia budú
oprávnení požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek počas jeho platnosti
(žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému ďalej len „žiadateľ“). Do kvalifikačného systému
budú zaradení potenciálni dodávatelia, ktorí predložia žiadosť o zaradenie do kvalifikačného
systému, a ktorí preukážu, že v rámci svojho predmetu podnikania poskytujú statické posudky
budov v rozsahu požadovanom Spoločnosťou SPP a zároveň spĺňajú ďalšie podmienky
stanovené pre zaradenie do kvalifikačného systému. Kvalifikačný systém ani zaradenie
potenciálneho dodávateľa do tohto systému nenahrádza samotný proces obstarávania
jednotlivých statických posudkov a nezaväzuje Spoločnosť SPP k uzavretiu obchodného
záväzkového vzťahu s potenciálnym dodávateľom zaradeným do kvalifikačného systému (ďalej
len „kvalifikovaný dodávateľ“).
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Výber dodávateľov jednotlivých statických posudkov sa bude uskutočňovať spravidla na základe
minitendrov.
Minitender bude realizovaný najmä postupom obstarávania „Rokovacie konanie“. V rokovacom
konaní Spoločnosť SPP vyzve kvalifikovaných dodávateľov, ktorí sú v zozname kvalifikovaných
dodávateľov na predloženie ponuky. V rámci predloženia ponuky Spoločnosť SPP môže
požadovať ďalšie doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré súvisia s
obstarávaným statickým posudkom. Po vyhodnotení minitendra na základe stanovených kritérií
(spravidla bude kritériom „cena“) Spoločnosť SPP uzatvorí s víťazným dodávateľom zmluvu
(objednávku). Súčasťou Zmluvy budú vždy Všeobecné obchodné podmienky SPP na vykonanie
diela.
5.

Predmet kvalifikačného systému
Predmetom kvalifikačného systému je zabezpečenie kvalifikovaných dodávateľov na
vypracovanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických
elektrární na celom území SR spravidla pre zákazníkov SPP. Vypracovanie statického posudku
jestvujúcej budovy alebo časti budovy sa bude týkať hlavne jestvujúcej konštrukcie strechy
budovy, prípadne návrhu zosilnenia nosnej konštrukcie strechy pre možnosť inštalácie strešných
fotovoltických elektrární.
Vypracovanie statických posudkov bude v nasledovnom predpokladanom rozsahu:
1. Posúdenie stavu existujúcich nosných prvkov strechy resp. budovy podľa platných
slovenských technických noriem a právnych predpisov pre zistenie jej únosnosti, pri zohľadení
požiadaviek SPP a statický výpočet pred návrhom a realizáciou strešnej fotovoltickej elektrárne,
vrátane stanovenia max. dovoleného zaťaženia na 1 m2 plochy strechy;
2. Statické posúdenie a statický výpočet konkrétneho návrhu strešnej fotovoltickej elektrárne z
hľadiska posúdenia statickej únosnosti nosných prvkov strechy resp. budovy a vyhodnotenie
vhodnosti realizácie strešnej fotovoltickej elektrárne zo statického hľadiska.
3. Na základe vykonaných statických výpočtov podľa bodu 1. a 2. v prípade požiadavky SPP,
návrh nevyhnutných opatrení na statické zosilnenie nevyhovujúcich nosných konštrukčných častí
strechy alebo budovy tak, aby spĺňali všetky požiadavky záťaže pre umiestnenie strešnej
fotovoltickej elektrárne.
V prípade akejkoľvek zmeny navrhovanej fotovoltickej elektrárne môže Spoločnosť SPP
požadovať aj konzultácie so spracovateľom statického posudku.
Podkladom pre vypracovanie statického posudku bude:
-projektová dokumentácia predmetnej budovy resp. strechy a obhliadka existujúcich nosných
konštrukčných častí budovy;
-v prípade chýbajúcej projektovej dokumentácie sa uskutoční stavebno-technický prieskum a
vykonanie a vyhodnotenie prieskumných sond overujúcich pôvodné technické a skladobné
riešenie existujúcej strešnej konštrukcie prípadne stropu posledného podlažia budovy;
Spôsob vypracovania a dodania statického posudku objednávateľovi, bude stanovený v
podmienkach minitendrov a následne v uzatvorených objednávkach. Koordináciu vypracovania
statických posudkov bude zabezpečovať objednávateľ.
Termíny dodania statických posudkov budú presne stanovené v podmienkach minitendrov a
následne v uzatvorených objednávkach.

6.

Požadované minimálne zmluvné podmienky Spoločnosti SPP pre vypracovanie statických
posudkov budov:
Súčasťou každej uzatvorenej zmluvy, ktorá môže mať aj formu objednávky vystavenej
spoločnosťou SPP a akceptovanej zo strany dodávateľa (ďalej len „zmluva“) budú Všeobecné
obchodné podmienky Spoločnosti SPP na vykonanie diela (ďalej len „VOP SPP“). Akceptácia
VOP SPP CNG zo strany žiadateľa bude podmienkou jeho zaradenia do kvalifikačného systému.
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Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Spoločnosti SPP.
7. Stanovené podmienky účasti na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov:
7.1 Osobné postavenie:
Žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
1. Žiadateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie
poskytovať služby, ktoré sú predmetom);
2. Žiadateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin;
3. Žiadateľ 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;
4. Na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
5. Žiadateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto súťaže
závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného
práva podľa osobitných predpisov;
*V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem
iného, prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa poistného na sociálne poistenie, ktoré je
povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo
poistená samostatne zárobkovo činná osoba.
V súlade s uvedeným, bude spoločnosť SPP posudzovať žiadateľa ako žiadateľa, ktorý spĺňa
podmienku účasti podľa bodu 3 v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, v prípade, ak
žiadateľ preukáže, že má predĺženú splatnosť poistného, ktoré je povinný platiť, v súlade s §
293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona 68/2020 Z.
z a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. z 20.mája 2020 o
splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v platnom znení;
Obdobne postupuje žiadateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3 (v časti
týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného žiadateľa, po uplynutí termínu
predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
- bodu 1. - výpisom z obchodného registra, ktorý sa nepožaduje predložiť, nakoľko podmienku
účasti je možné overiť z verejne dostupného zdroja.
- bodu 2. až 5. - čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom žiadateľa, alebo v
prípade bodu č. 3 potvrdením vystaveným v súlade s §293ew zákona o sociálnom poistení, §
38ev zákona o zdravotnom poistení, alebo § 10 zákona č.67/2020 Z. z.).
V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predložených
dokladov, požiada žiadateľa o predloženie originálu dokladov preukazujúcich niektorú z
podmienok účasti bodu 1. – 4., nie staršie ako 3 mesiace, a to v prípade podmienky:
podľa bodu 1. - dokladom o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci žiadateľa realizovať predmet
obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
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podľa bodu 2. - výpisom z registra trestov;
podľa bodu 3. – potvrdením príslušnej poisťovne;
podľa bodu 4. - potvrdením príslušného súdu, že na žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v
reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz.
7.2 Finančné a ekonomické postavenie: nepožaduje sa
7.3 Technická a odborná spôsobilosť
Žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému musí preukázať technickú alebo odbornú
spôsobilosť nasledovne:
1. Predložením zoznamu poskytnutých služieb za obdobie tri (3) roky bezprostredne
predchádzajúce dňu predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, ktorými žiadateľ
preukáže poskytnutie minimálne 5 (piatich) zákaziek podobného charakteru ako je predmet
obstarávania, pričom za zákazky podobného charakteru bude obstarávateľ považovať:
vypracovanie statických posudkov, expertíznych posudkov a projektov statiky.
V prípade, že zákazka bola v rozhodnom období realizovaná žiadateľom len sčasti (napr. člen
združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme
realizoval zákazku žiadateľ.
Zoznam zákaziek uskutočnených za predchádzajúce tri roky musí obsahovať nasledovné údaje:
Názov a miesto predmetu zmluvy (zákazky),
Stručný popis zmluvy (zákazky), z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo o plnenie
podobného charakteru ako je predmet obstarávania,
Termín plnenia zmluvy (od-do)
Finančný objem zmluvy (zákazky) v EUR bez DPH
Prehlásenie o úspešnom zrealizovaní zmluvy
Obchodné meno a sídlo objednávateľa
Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónne a e-mailove spojenie.
Vzor Zoznamu poskytnutých služieb tvorí prílohu č. 3 tohto Oznámenia.
2. Predložením údajov o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za poskytnutie služby 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:
I3 - (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre statiku stavieb (Platí aj pôvodné
autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii *3-1* Statika stavieb a *3-2*
Statika stavieb - pozemné stavby)
Doklady o odbornej spôsobilosti musia byť predložené ako fotokópia Osvedčenia o vykonaní
odbornej skúšky. Súčasťou dokladu musí byť Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom žiadateľa, že:
-odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu objednávky,
-v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v zamestnaneckom pomere, alebo v
inom pracovnom vzťahu) k žiadateľovi.
8.

Náležitosti, forma a spôsob predkladania žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí byť predložená v súlade s podmienkami
ustanovenými v tomto Oznámení.
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady musia byť predložené v
elektronickej forme (ako scan originálov dokumentov) prostredníctvom e-mailu na e-mailové
adresy kontaktných osôb Spoločnosti SPP:
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- Ing. Jaroslava Iglárová, e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk, tel.: 02/6262 4256, 0907 673 530,
- Ing. Jana Kozakovičová, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk, tel.: 02/6262 4254, 0905 472 331,
Pre účely preukázania splnenia podmienok účasti (technickej a odbornej spôsobilosti
žiadateľa a pre plnenie predmetu obstarávania sa vytvorenie formy združenia nepripúšťa.
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí obsahovať minimálne nasledovné
náležitosti:
1) Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému s nasledovnými údajmi:
a) Obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa;
b) Kontaktná osoba a kontaktné údaje žiadateľa;
c) Názov kvalifikačného systému;
d) Zoznam predložených dokladov;
e) Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
Vzor krycieho listu tvorí prílohu č. 1 tohto Oznámenia.
2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode č. 10 tohto Oznámenia.
3) Čestné vyhlásenie žiadateľa:
a) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými
v tomto Oznámení,
b) že všetky žiadateľom predložené doklady a údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné,
c) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so Všeobecnými obchodnými
podmienkami Spoločnosti SPP na vykonanie diela (ďalej len „VOP SPP“).
Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 4 tohto Oznámenia.
9. Vyhodnotenie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému
9.1 Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému vrátane splnenia podmienok účasti posudzuje
výberová komisia zriadená Spoločnosťou SPP.
Výberová komisia pri posúdení žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému preverí:
a) či je žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému úplná a správna (či obsahuje všetky
náležitosti stanovené v oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému)
b) správnosť a úplnosť predložených dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a
ďalších požadovaných dokladov;
c) či žiadateľ splnil podmienky účasti pre zaradenie do kvalifikačného.
V prípade, ak bude mať žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nedostatky, žiadateľ bude
písomne vyzvaný na ich odstránenie v primeranej lehote stanovenej vo výzve. Vždy, ak vznikne
dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého čestného vyhlásenia žiadateľa alebo
pochybnosť o tom, či žiadateľ alebo kvalifikovaný dodávateľ spĺňa podmienky účasti pre
zaradenie do kvalifikačného systému, alebo ak z predložených dokladov nebude možné posúdiť
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vyzvať
žiadateľa, aby v primeranej lehote stanovenej vo výzve, predložil Spoločnosti SPP doklady
preukazujúce pravdivosť jeho čestného vyhlásenia alebo predložil vysvetlenie alebo doplnenie
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, ibaže by sa dalo splnenie podmienky účasti
overiť z verejne dostupných zdrojov alebo z vlastných databáz Spoločnosti SPP. Toto oprávnenie
bude mať Spoločnosť SPP aj voči kvalifikovanému dodávateľovi, a to kedykoľvek po jeho
zaradení do kvalifikačného systému.
9.2 Do kvalifikačného systému bude zaradený žiadateľ, ktorý súčasne splnil všetky nasledujúce
podmienky:
a) predložil Spoločnosti SPP v priebehu trvania kvalifikačného systému žiadosť o zaradenie do
kvalifikačného systému,
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b)
c)

predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému je úplná a správna v súlade
s podmienkami uvedenými v tomto Oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému,
žiadateľ splnil všetky podmienky účasti stanovené v tomto Oznámení o vyhlásení
kvalifikačného systému.

9.3 Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému,
ak:
a) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nie je úplná a správna a žiadateľ
neodstránil vytýkané nedostatky v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP,
b) žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nepredložil
požadované vysvetlenie, alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti
SPP,
c) žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok účasti stanovených v Oznámení o vyhlásení
kvalifikačného systému,
d) žiadateľ vo svojej žiadosti alebo jej prílohách uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené
údaje alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady,
e) žiadateľ je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného
Spoločnosťou SPP,
f)
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista žiadateľa bol štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu dodávateľov
s negatívnym hodnotením vedeného Spoločnosťou SPP, a to v čase zaradenia tohto
subjektu do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením,
g) štatutárny orgán žiadateľa, člen štatutárneho orgánu žiadateľa alebo prokurista žiadateľa je,
alebo v predchádzajúcich troch rokoch bol štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu subjektu, ktorý nespĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa písmena e)
a f).
Rozhodnutie o zaradení resp. nezaradení žiadateľa do kvalifikačného systému je výlučne
v pôsobnosti Spoločnosti SPP. Rozhodnutie sa žiadateľovi písomne oznámi najneskôr 15 dní odo
dňa doručenia úplnej a správnej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému. V prípade, že
Spoločnosť SPP žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému zamietne, súčasťou písomného
oznámenia o zamietnutí žiadosti musí byť uvedenie dôvodov nezaradenia žiadateľa do
kvalifikačného systému.
10. Informačná povinnosť kvalifikovaného dodávateľa
Po zaradení do kvalifikačného systému je kvalifikovaný dodávateľ povinný oznámiť Spoločnosti
SPP všetky zmeny v skutočnostiach uvádzaných v predložených dokladoch na preukázanie
splnenia podmienok účasti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na splnenie podmienok účasti tohto
dodávateľa, a to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď k takejto zmene došlo.
11. Vylúčenie dodávateľa z kvalifikačného systému
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo počas obdobia trvania kvalifikačného systému vylúčiť
dodávateľa z kvalifikačného systému z nasledovných dôvodov:
a) kvalifikovaný dodávateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok účasti, stanovených v Oznámení
o vyhlásení kvalifikačného systému;
b) kvalifikovaný dodávateľ porušil svoje zmluvné povinnosti voči Spoločnosti SPP podstatným
spôsobom;
c) kvalifikovaný dodávateľ sa dopustil závažného porušenia svojich odborných povinností;
d) kvalifikovaný dodávateľ bol na základe interného hodnotenia Spoločnosti SPP zaradený do
zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením;
e) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista kvalifikovaného dodávateľa je
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu
dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného hodnotenia Spoločnosti SPP, alebo bol
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu takéhoto subjektu v čase jeho
zaradenia do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením;
f) v priebehu trvania kvalifikačného systému sa dodatočne zistí, že kvalifikovaný dodávateľ vo
svojej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému alebo jej prílohách uviedol nepravdivé
alebo zámerne skreslené údaje alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady;
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g) Spoločnosť SPP v priebehu trvania kvalifikačného systému vyzvala kvalifikovaného
dodávateľa na predloženie, vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia
podmienok účasti a dodávateľ nepredložil požadované doklady alebo požadované vysvetlenie
alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP.
h) Dodávateľ v rámci minitendrov v primeranej lehote nie kratšej ako 3 (tri) dni stanovenej vo
výzve SPP a v rozsahu požadovanom vo výzve SPP nepredložil ponuku na dodanie Predmetu
plnenia alebo zdôvodnenie nevypracovania ponuky na dodanie Predmetu plnenia.
Rozhodnutie o vylúčení dodávateľa z kvalifikačného systému spolu s uvedením dôvodov
vylúčenia bude dotknutému dodávateľovi písomne oznámené. V prípade, ak dodávateľ, ktorý bol
vylúčený z kvalifikačného systému, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení preukáže
spoločnosti SPP, že odstránil nedostatky, ktoré boli dôvodom vylúčenia, môže byť opätovne
zaradený do kvalifikačného systému. Posúdenie splnenia podmienky pre opätovné zaradenie
vylúčeného dodávateľa do kvalifikačného systému je plne v pôsobnosti Spoločnosti SPP.
12. Komunikácia a dorozumievanie v rámci kvalifikačného systému
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady sa predkladajú
v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov predkladaných v žiadosti bol
vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je žiadateľ povinný súčasne
predložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov medzi slovenským
znením a znením v cudzom jazyku, bude mať prednosť slovenské znenie. Spoločnosť SPP si
v prípade pochybností vyhradzuje právo vyžiadať si od žiadateľa úradný preklad dokumentu do
slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom rozsahu
žiadateľ.
Komunikácia a výmena informácií so žiadateľmi alebo kvalifikovanými dodávateľmi sa
uskutočňuje predovšetkým písomne prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo
osobne na rokovaniach alebo ich kombináciou. Pri telefonickej alebo osobnej komunikácii so
žiadateľmi 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 kvalifikačného systému sa pod pojmom „písomne“ rozumie
vyhotovenie dokumentu v listinnej alebo elektronickej forme, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
V súvislosti s doručovaním dokumentu sa pod pojmom „písomne“ rozumie jeho doručenie
prostredníctvom správy elektronickej pošty alebo obdobných elektronických komunikačných
prostriedkov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Predkladanie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému a požadovaných dokladov sa
uskutočňuje elektronickou formou v súlade s bodom č. 8 tohto Oznámenia.
13. Ochrana osobných údajov
V prípade, ak súčasťou žiadosti žiadateľa 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 žiadateľ povinný získať od všetkých dotknutých osôb súhlas so
spracúvaním ich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre realizáciu tejto súťaže, pokiaľ
žiadateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na inom právnom základe. Žiadateľ
predložením svojej žiadosti potvrdzuje, že od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú
za účelom realizácie tohto KS 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. Žiadateľ 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.
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14. Ďalšie právne informácie:
Kvalifikačný systém ani zaradenie dodávateľa do tohto systému nenahrádza samotný proces
obstarávania a nezaväzuje Spoločnosť SPP k uzavretiu obchodného vzťahu s dodávateľom
zaradeným do kvalifikačného systému .
Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného systému nepredstavuje verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) ani vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281
Obchodného zákonníka a Spoločnosť SPP nezaväzuje na uzavretie zmluvy.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
- predĺžiť platnosť kvalifikačného systému (a to aj opakovane),
- upraviť zverejnené podmienky kvalifikačného systému,
- upraviť alebo doplniť požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo
náležitosti žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému (zmeny sa nebudú týkať kvalifikovaných
dodávateľov, ktorí boli zaradení do kvalifikačného systému ani žiadostí o zaradenie do
kvalifikačného systému, ktoré boli Spoločnosti SPP doručené pred dňom uverejnenia oznámenia o
takejto zmene),
- zrušiť kvalifikačný systém aj bez uvedenia dôvodu.
Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok kvalifikačného systému alebo jeho zrušenie, budú
zverejnené rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného systému.
Spoločnosť SPP neuhrádza žiadateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému.
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Vzor Žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému;
Vzor čestného vyhlásenia pre splnenie podmienok účasti – osobné postavenie;
Vzor zoznamu poskytnutých služieb;
Vzor čestného vyhlásenia – ďalšie požadované doklady;
Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP (VOP SPP).

