Evidenčné číslo obstarávania: CR/VPP/166/21

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Skenery CANON imageFORMULA – ZMENA č. 1
(zmena špecifikácie v bode 3. a 4.)
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP “ alebo „spoločnosť SPP“)
Ing. Renáta Črepovská
e-mail: renata.crepovska@spp.sk
tel. číslo: +421 6262 4176
Mgr. Zuzana Lomnická
e-mail: zuzana.lomnicka@spp.sk
tel. číslo: +421 6262 4179
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným
elektronicky e-mailom najneskôr do 30.06.2021 do 10.00 hod.

2.

kontaktným

osobám

Názov predmetu obstarávania
Skenery CANON imageFORMULA

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie 2 ks skenerov Canon imageFORMULA DR-G2090
vrátane SW Kofax Virtuall Elite Workgroup s 36 mesačnou štandardnou zárukou, s opravou do
30 dní a inštaláciou v spoločnosti SPP.
Popis špecifikácie:
TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU
Typ: Stolný skener formátu A3 s podávačom listov
Snímač skenovacej jednotky: CIS
Optické rozlíšenie: 600 dpi
Zdroj svetla: Dióda RGB LED
Strana skenovania: Jednostranné, obojstranné, preskočenie prázdnej strany
Rozhranie: USB 3.1
Rozmery (Š x H x V): Zatvorený zásobník: 480 (Š) x 569 (H) x 315 (V) mm Otvorený zásobník:
480 (Š) x 723 (H) x 390 (V) mm
Hmotnosť: Pribl. 25,0 kg
Požiadavky na napájanie: 100 – 240 V AC (50/60 Hz)
Spotreba energie: Skenovanie: 66,5 W Režim spánku: 3,5 W alebo menej
Prevádzkové podmienky: 10 – 35°C (50 – 95°F), vlhkosť: 20 – 80 % relatívnej vlhkosti
Hlučnosť: 54 dB
Súlad s ochranou životného prostredia: Zlatý certifikát EPEAT
TECHNICKÉ PARAMETRE SKENOVANIA:
Čierno-bielo: 100 str./min/200 obr./min (formát A4, na šírku, 200 dpi/300 dpi)
Farby: 100 str./min/200 obr./min (formát A4, na šírku, 200 dpi/300 dpi)
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Výstupné rozlíšenie: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400
dpi, 600 x 600 dpi
Režim výstupu: Automatická detekcia, Čiernobiely, chybová difúzia, Aktívne prahovanie,
pokročilé vylepšenie textu, Pokročilé vylepšenie textu II, 256 stupňov sivej, 24-bitové
farby
Odporúčaný denný záťažový cyklus: 30 000 skenov/deň
ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV
Šírka: 50,8 – 305 mm
Dĺžka: 70 – 432 mm
Hrúbka: Nepretržité podávanie: 20 – 209 g/m2, 0,04 – 0,25 mm
Režim bez oddeľovania: 20 – 255 g/m2, 0,04 – 0,03 mm
Režim dlhého dokumentu: Až 3000 mm
Oddelenie papiera: Metóda spomaľovacieho valca a predbežného oddeľovania
Kapacita podávača: 300 listov
ŠPECIÁLNE FUNKCIE
Ostatné: Rozpoznávanie čiarových kódov, 2D kód, Prepojovací kód, Funkcia úlohy,
Ultrazvuková detekcia dvojitého podania, Detekcia spiniek, Odstránenie a korekcia farby,
Automatická detekcia veľkosti stránky, 3-rozmerná korekcia farieb, Otočenie obrázka,
Preskočenie prázdnych strán, Zvýraznenie okrajov, Redukcia efektu Moiré, Zabránenie
presvitaniu/odstránenie pozadia, Prispôsobenie kontrastu, Korekcia tieňovania, Prispôsobenie
jasu, Vyrovnanie zošikmenia, Odstránenie okrajov, Výber strany skenovania, Nastavenia oblasti
skenovania, Nastavenie pridania, Rozpoznanie orientácie textu, Dierkované otvory
Odstránenie, Skenovanie podľa viazania, Odstránenie nechcených bodiek, Odstránenie
zvlnenia, Vyhladenie pozadia, Zvýraznenie znakov, Systém rýchlej obnovy, MultiStreamTM.
PRIBALENÝ SOFTVÉR
Windows: Ovládač ISIS, ovládač TWAIN (32/64 bitov), ovládač WIA, ovládač Kofax Virtuall
Elite Workgroup (VP-W005-0001). Nástroj na nastavenie ovládačov
Spotrebný materiál: Súprava výmenného valčeka, Oddeľovacia vložka, Atramentové
zásobníky (červená, modrá)
Doplnky: Odtlačková jednotka, Jednotka plochého skenera 102, Plochý skener 201, Biely
predlohový valec.
Predmet obstarávania musí byť dodaný nový, nepoužívaný, nepoškodený, funkčný,
v požadovanej špecifikácii, v originálnom neporušenom obale výrobcu vrátane štandardného
príslušenstva, SW a návodu na používanie v slovenskom resp. českom jazyku.
4.

Typ zmluvy
Objednávka
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou budú
nasledovné prílohy:
- Víťazná cenová ponuka,
- Všeobecné obchodné podmienky (ktoré sú v prílohe č. 2 tejto výzvy).
Spoločnosť SPP trvá na požadovaných dodacích a ďalších zmluvných podmienkach, ktoré
budú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu.
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienkach, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
Cenu za dodanie plnenia predmetu zmluvy uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú
Dodávateľ vystaví a doručí Objednávateľovi do 15 dní od odovzdania a prevzatia predmetu
objednávky. Prílohou faktúry bude Dodací list, ktorý bude potvrdený Objednávateľom.
Dodávateľ je povinný fakturovať len skutočne dodaný predmet obstarávania.
Záručná doba predmetu obstarávania je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa
potvrdenia Dodacieho listu Objednávateľom.

5.

Miesto a termín dodania tovaru
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Miesto dodania: Mlynské nivy 44/c, Bratislava
Termín dodania: do 3 mesiacov od uzavretia objednávky
6.

Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky
a) Podklady pre vypracovanie ponuky (ďalej len „Podklady“) tvorí táto Výzva na predkladanie
ponúk (ďalej len „Výzva“) a jej prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií;
Príloha č. 2: Všeobecné obchodné podmienky
Príloha č. 3: Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok
účasti osobného postavenia
Príloha č. 4: Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania,
informácia o subdodávateľoch
Príloha č. 5: Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Príloha č. 6: Krycí list
b) Podklady spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú záujemcom poskytnuté na
základe registrácie na portáli proebiz.com. Lehota na zaregistrovanie sa na portáli proebiz
uplynie 29.06.2021 o 10.00 hod.
Registráciu do obstarávania môže uskutočniť len subjekt, ktorý má oprávnenie na podnikanie
v rozsahu predmetu obstarávania, t.j. oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom
obstarávania. Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa
nepožaduje predložiť, ak je možné podmienku overiť z verejne dostupného zdroja ako
www.orsr.sk, inak sa podmienka preukazuje scanom originálu dokladu o oprávnení podnikať, t.j.
výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci subjekt poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania alebo iný doklad o
oprávnení podnikať.
Spoločnosť SPP uprednostňuje e-mailovú komunikáciu.
Spoločnosť SPP bude poskytovať Podklady cez portál proebiz.com v termíne najneskôr do
troch (3) pracovných dní od prijatia žiadosti o poskytnutie podkladov pre vypracovanie ponuky.
Uchádzač je oprávnený požiadať spoločnosť SPP o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
uvedených v tejto výzve a Podkladoch, 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 30.06.2021, 10.00 hod.
V predmete e-mailu uveďte „Skenery CANON“.

7.

Lehota na predkladanie ponúk: do

07.07.2021 do 10.00 hod.

Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v
procese obstarávania sa na ne nebude prihliadať.
Ponuku môže Spoločnosti SPP predložiť len uchádzač, ktorý požiadal Spoločnosť SPP o
poskytnutie príloh pre vypracovanie ponuky.
Uchádzač je oprávnený požiadať Spoločnosť SPP o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk,
na základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresy
kontaktných osôb uvedených v bode 1. tejto výzvy. Žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie
ponúk je potrebné doručiť najneskôr do 02.07.2021 do 10.00 hod.
V prípade, ak Spoločnosť SPP žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk vyhovie,
oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk zverejní rovnakým spôsobom, akým bola
táto výzva na predkladanie ponúk zverejnená.
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8.

Podmienky účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti:
a) Osobné postavenie:
1. uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania
(oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom obstarávania),
2. uchádzač, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný
hospodársky trestný čin,
3. uchádzač 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 uchádzača 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. uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením 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.
*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 uchádzača ako uchádzača, ktorý
spĺňa podmienku účasti podľa bodu 3 v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, v prípade,
ak uchádzač 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 uchádzač 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 uchádzača, po uplynutí
termínu predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť – Nevyžaduje sa
c) Finančné alebo ekonomické postavenie – Nevyžaduje sa

9.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Vyššie uvedené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzač preukáže
predložením nasledovných dokladov:
i.

Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa bodu 8 písm. a) ods. 1 sa nepožaduje
predložiť, ak je možné podmienku účasti overiť z verejne dostupného zdroja ako
www.orsr.sk, inak sa podmienka podľa bodu 1. preukazuje scanom originálu dokladu
o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra alebo iného registra, na ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača dodávať tovar súvisiaci
s predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
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ii.

podmienky účasti podľa bodu 8 písm. a) ods. 2. až 5 preukazuje uchádzač čestným
vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača (príloha č. 3) alebo v prípade
bodu 8 písm. a) ods. 3 uchádzač predloží čestné vyhláseníe podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo potvrdením vystaveným v súlade s §293ew zákona
o sociálnom poistení v znení zákona 68/2020 Z. z a v súlade s nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. 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).

V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predložených
dokladov alebo pravdivosti predložených čestných vyhlásení, požiada uchádzača 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 uchádzača poskytovať služby
súvisiace s predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
podľa bodu 2. - výpisom z registra trestov;
podľa bodu 3. - potvrdením Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a miestneho príslušného
daňového úradu a colného úradu, o tom, že uchádzač 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;
podľa bodu 4. - potvrdenie príslušného súdu, že na uchádzača 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 pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz.
Ak podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania vyžaduje osobitné povolenie/oprávnenie
uchádzač ho predloží vo svojej ponuke formou scanu.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
a) požiadať uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich pravdivosť čestného
vyhlásenia uchádzača, ak v priebehu obstarávania vznikne dôvodná pochybnosť
o pravdivosti predloženého čestného vyhlásenia, alebo ak sa uchádzač stane úspešným na
základe výsledku vyhodnotenia ponúk, a to pred uzavretím zmluvy s týmto uchádzačom;
v prípade, ak uchádzač nepredloží doklady v lehote stanovenej v žiadosti Spoločnosti SPP
podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že uchádzač podmienky účasti nesplnil;
b) 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.
10. Ďalšie náležitosti ponuky
Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho čestné vyhlásenie:
a) že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách, ktoré v súvislosti s týmto
procesom obstarávania prevzal, vrátane návrhu zmluvných podmienok, obsiahnutých
v prílohe č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk,
b) že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy na
predkladanie ponúk.
11. Zábezpeka - nevyžaduje sa.
12. Zmena alebo doplnenie podmienok obstarávania
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Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky obstarávania
uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a/alebo jej prílohách.
13. Forma a spôsob predkladania ponúk
Ponuka musí byť spracovaná a predložená v súlade s touto výzvou a jej prílohami. Ponuky sa
podávajú v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com.
Pre registráciu do e-aukčného portálu proebiz.com kliknite na nasledovnú adresu:

https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3394
Spoločnosť SPP Vám zašle výzvu na účasť v obstarávaní. Vo výzve budú uvedené všetky
príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený portál. Súčasťou výzvy bude aj prihláška,
v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, odošlete ju a následne Vám bude zaslaný
desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do e-aukčného
portálu na adrese https://spp.proebiz.com. V elektronickej aukčnej sieni sa môžete oboznámiť
s prácou v aukčnom prostredí a následne vložiť svoju ponuku.
Ponuky sa predkladajú v samostatných elektronických súboroch, z ktorých:
a) jedna časť obsahuje scan dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa bodu
8. tejto výzvy a ďalšie požadované náležitosti ponuky podľa bodu 9. tejto výzvy a krycí list
(príloha č. 6), s výnimkou návrhu na plnenie kritérií s uvedenými cenami (ďalej len
„dokladová časť“);
b) druhá časť ponuky obsahuje scan dokumentu, z ktorého vyplýva návrh uchádzača na
plnenie kritérií (ďalej len „kriteriálna časť“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
V prípade skomprimovania ponuky, Spoločnosť SPP uprednostňuje komprimovací SW „ZIP“.
Dokladovú časť uchádzač označí DOKLADY, kriteriálnu časť uchádzač označí CENA.
Všetky požadované doklady musia byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom
uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo jeho povereným
zástupcom.
Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej uchádzača pri predložení ponuky, ak ponuku
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista
uchádzača.
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.
Ponuka musí byť spracovaná a predložená v celom rozsahu predmetu obstarávania.
Predloženie ponuky skupinou dodávateľov alebo združením sa neumožňuje.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač, ktorý v tomto obstarávaní predkladá
spoločnosti SPP svoju ponuku, nemôže byť v tomto istom obstarávaní členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia CELKOVÁ CENA.
Spôsob určenia CELKOVEJ CENY je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou CELKOVOU CENOU, ďalšie
poradia budú pridelené vzostupne v závislosti od výšky CELKOVEJ CENY.
Spoločnosť SPP uzavrie zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom, ktorý sa na základe výsledku
el. aukcie a/alebo na základe individuálneho rokovania umiestnil na 1. mieste v poradí.
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V prípade, ak bude mať ponuka uchádzača nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo
požiadať uchádzača o ich vysvetlenie alebo odstránenie nedostatku. Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak cenová ponuka
uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej
komodity
Kritériá na vyhodnotenie ponúk, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy (objednávky).
15. 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. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, musí byť cena určená
spôsobom obvyklým v medzinárodnom obchodnom styku a v súlade s cenovými predpismi,
platnými v krajine sídla uchádzača. Cena za plnenie predmetu zmluvy bude dohodnutá v mene
euro, bez závislosti na iných svetových menách.
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.
16. 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.
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 v primeranej lehote stanovenej v písomnej
výzve na uzavretie zmluvy (objednávky), 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 (objednávky) alebo bol z procesu obstarávania vylúčený.
17. 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.
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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.
18. 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 svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené 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) 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,
g) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
h) uchádzač nezložil zábezpeku v lehote, výške a spôsobom uvedeným v týchto podkladoch,
ak sa vyžaduje zloženie zábezpeky,
i) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom
Spoločnosťou SPP*,
j) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so
Spoločnosťou SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
k) existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý uchádzač má alebo by
mohol mať neprimeranú výhodu v procese obstarávania.
*Zoznam dodávateľov s negatívnym hodnotením vedený Spoločnosťou SPP
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť z tohto obstarávania ponuku predloženú
ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý je do Zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením
vedeným Spoločnosťou SPP zaradený z právnych, ekonomických, marketingových alebo iných
dôvodov prípadne z dôvodov nesúťažného správania dodávateľa v predchádzajúcich súťažiach.
Dôvody zaradenia do Zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením Spoločnosť SPP nie je
povinná oznamovať.
Do Zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeným Spoločnosťou SPP je zaradený/
Spoločnosť SPP zaradí najmä takých (i) dodávateľov, ktorí sú na základe verejne dostupných
informácií personálne alebo inak spájaní s činnosťou, ktorá poškodzuje ich meno a uzavretie
Zmluvy s takýmito dodávateľmi by mohlo mať dopad na dobré meno Spoločnosti SPP, (ii)
dodávateľov, pri ktorých z dôvodu rizika významných súdnych sporov a iných sporov, ktoré
prebiehajú alebo by podľa verejne publikovaných informácií mohli týmto dodávateľom hroziť v
súvislosti s ich pôsobením na trhu, im hrozí zhoršenie ich ekonomickej situácie a s tým
súvisiace zvýšené riziko spoľahlivosti zabezpečenia dodania predmetu obstarávania (iii)
dodávateľov, ktorí v predchádzajúcich súťažiach porušili pravidlá čestnej hospodárskej súťaže
alebo ich správanie bolo v rozpore s princípmi obstarávania alebo podmienkami uvedenými v
súťažnej dokumentácii alebo v rozpore s dobrými mravmi.
Prípadné vylúčenie bude uchádzačovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia.
19. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
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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.
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.
20. 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 (objednávky). Vo
výzve podľa predchádzajúcej vety bude úspešnému uchádzačovi určená primeraná lehota na
poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy (objednávky).
Výsledok obstarávania bude zverejnený na webovej stránke spoločnosti SPP, 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.
21. 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 na webovej stránke spoločnosti SPP. Uchádzačom bude zároveň
odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
22. Zverejnenie zmluvy/objednávky
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (objednávka), ktorej uzavretie bude výsledkom tohto
obstarávania, alebo informácia o uzavretí zmluvy (objednávky), 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
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nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy (objednávky), 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 (objednávky) 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 (objednávky) alebo informácie o uzavretí zmluvy (objednávky)
prináleží výlučne Spoločnosti SPP.
23. 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 tohto
obstarávania, 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.
24. 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.
25. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a Podklady je možné získať u kontaktných osôb
uvedených v bode 1 výzvy.
26. 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: 23.06.2021
Prílohy:
Príloha č. 1

Všeobecné obchodné podmienky
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Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6

Návrh na plnenie kritérií
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok
účasti osobného postavenia
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania,
informácia o subdodávateľoch
Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Krycí list

Vyššie uvedené Podklady budú uchádzačom poskytnuté až po zaregistrovaní sa na
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3394 v lehote do 29.06.2021 do
10.00 hod. (v neskoršom termíne uchádzač nebude zaradený do obstarávania a nebudú
mu poskytnuté ani Podklady).

