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ODPOVEDE NA ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE PODMIENOK
VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, IČO: 35 815 256 (ďalej len „spoločnosť SPP“), na základe nižšie uvedených
otázok uchádzača k podkladom na vypracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní zákazky
s nízkou hodnotou s názvom "Spracovanie Projektového portfólia IPCEI vrátane
Funding GAP Questionaire - projektu Smart - Hydra", realizovanom podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, týmto poskytuje nasledovné vysvetlenie podmienok Výzvy na
predkladanie ponúk:
Položené otázky:
1. Do systému vložíme iba prílohy a do kolónky "ponuka EUR (vpíšte hodnotu)" napíšeme
výslednú hodnotu bez DPH a bez toho, aby sme hodnotu nejako uložili?
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov nie je súčasťou podmienok súťaže. Máme ho
dodať za štatutárov a kontaktnú osobu?
3. Stačí keď dodáme potrebné prílohy v základnom stanovenom formáte alebo máme urobiť
ucelenú ponuku obsahujúcu prílohy v jednom súbore?
Vysvetlenie:
Ad.1. Pre účely tohto výberového konania budú ponuky predkladané prostredníctvom portálu
proebiz.com ako prílohy vo formáte.pdf. Cenovú ponuku do osobitnej kolónky "ponuka EUR
(vpíšte hodnotu)" nie je potrebné vkladať. Pre účely vyhodnotenia ponúk bude zohľadnená
cenová ponuka uchádzača uvedená vo vyplnenom formulári "Návrh cenovej ponuky", ktorý
uchádzač predloží vo formáte .pdf.
Ad.2. V zmysle bodu 25. Výzvy na predkladanie ponúk, "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 Výzvy na predkladanie ponúk".
Z uvedeného vyplýva, že je na zodpovednosti uchádzača, aby potrebné súhlasy od
dotknutých osôb získal a dotknuté osoby náležite poučil. Pričom súhlasy so spracovaním
osobných údajov dotknutých osôb nemusia byť nevyhnutne predkladané spoločnosti SPP
ako súčasť ponuky. V prípade, ak sa spoločnosť SPP rozhodne si tieto súhlasy so
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spracovaním osobných údajov od uchádzača vyžiadať, uchádzač bude povinný ich predložiť
spoločnosti SPP do 3 pracovných dní od doručenia takejto žiadosti. Pokiaľ však uchádzač
chce súhlasy so spracovaním osobných predložiť už v rámci ponuky, môže tak urobiť, a to
ako scan dokumentov vo formáte pdf.
Ad.3. Dokumenty tvoriace ponuku uchádzača musia byť vyplnené podľa predpísaného
vzoru, podpísané oprávnenou osobou a predložené vo formáte .pdf. Môžu byť vkladané na
portál proebiz.com ako jednotlivé samostatné prílohy. Jeden ucelený súbor nie je potrebné
vytvárať.
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
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