Evidenčné číslo obstarávania: VI-OVS-110-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Mediálne služby“
1.

Vyhlasovateľ súťaže

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“)
2.

Kontaktné osoby

Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667
Mgr. Kristína Nagyhajú
e-mail: kristina.nagyhaju@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4191, +421 911 704 487
3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Mediálne služby
4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na poskytovanie komplexných mediálnych služieb pre
Vyhlasovateľa na slovenskom a českom trhu.
Služby tvoriace predmet plnenia budú využívať aj právnické osoby založené alebo zriadené Vyhlasovateľom
spoločnosti s majetkovou účasťou Vyhlasovateľa, a to najmä Nadácia SPP, EkoFond, n.f. a SPP CNG, s.r.o.
a SPP CZ, prostredníctvom Vyhlasovateľa na základe ich požiadaviek.
Špecifikácia predmetu obstarávania
1. Mediálne plánovanie (pre slovenský a český trh):
1.1 mediálne stratégie a mediálne služby:
a) spracovanie mediálnych stratégií (imidžové, produktové kampane, CSR nekomerčná komunikácia)
pre tradičné off-line a on-line médiá (webové portály a sociálne médiá) v súlade s cieľmi, stratégiou
značky a trhovým prostredím;
b) dlhodobé strategické mediálne plánovanie a odporúčania pri nastavovaní mediálnych rozpočtov;
c) optimalizácie komunikácie vo vybranom období na základe trackovania kampaní a vyhodnocovania
dát;
d) vyhodnocovanie efektivity realizovaných mediálnych kampaní podľa skutočne dosiahnutých
parametrov sledovanosti vybranými cieľovými skupinami;
e) návrhy umiestnenia textového, audiovizuálneho a reklamného obsahu na vhodných kanáloch aj
v kontexte sponzoringových a nekomerčných CSR aktivít;
f)

vyhľadávanie príležitostí a proaktivita v návrhoch v rámci offline a online priestoru, využívanie
kreatívnych nosičov v nadväznosti aj na zelené ciele Vyhlasovateľa.
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1.2 vypracovávanie prehľadov o mediálnom trhu zo spotrebiteľského pohľadu a dopady týchto faktov na
mediálne/ komunikačné plány pre značku, analýzy o oslovení cieľovej skupiny a ostatné hodnotenia,
ktorými sa podporujú odporúčania pre vyhotovenie mediálneho plánu.
1.3 aktualizácia mediálnych plánov, sledovanie mediálneho trhu za účelom zistenia trendov a príležitostí,
informovanie o produkčných a časových harmonogramoch médií (alebo ich špeciálnych príloh/vydaní),
špecializovaných na oblasť energetiky, hodnotenie príležitostí pre sponzorské programy, proaktívne
informovanie o bonusových priestoroch, akciách, výhodných ponukách a pod.
2. Nákup a monitoring médií (pre slovenský a český trh):
2.1 vypracovávanie stratégie nákupu médií pre jednotlivé kampane (najmä jarná a jesenná kampaň),
jednania o nákupe médií a samotný nákup médií (vrátane komplexného manažovania realizácie plnenia
mediaplánov podľa produkčných plánov ku kampaniam – offline + online).
2.2 prehľady o nákupe mediálneho priestoru na trhu odhady mediálnej cenotvorby a oslovenia cieľovej
skupiny, ktoré sa použijú pre plánovanie rozpočtu, napríklad odhady televíznych nákladov na jeden
hodnotiaci bod (percento).
2.3 zabezpečenie nákupu zvýhodnených (zľavnených) a predjednaných médií ako aj bonusových priestorov
zabezpeciť nákup zvýhodnených (zľavnených) a predjednaných médií ako aj bonusových priestorov za
účelom CSR nekomerčnej a sponzoringovej komunikácie
2.4 udržiavanie rozpočtovej kontroly podľa produktu a kampane a poskytovanie pravidelných rozpočtových
správ klientovi, vyhodnotenie kampane podľa skutočne dosiahnutých parametrov sledovanosti
vybranými cieľovými skupinami.
3. Dohľad nad mediálnym trhom (pre slovenský a český trh):
3.1 poskytovanie informácií o trhu, nákladoch na médiá, mediálnom prostredí, situácii v podnikateľskom
prostredí a ostatných skutočnostiach potrebných pre komunikáciu;
3.2 hodnotenia a odporúčania nových mediálnych príležitostí;
3.3 príprava súhrnných správ o časových a produkčných harmonogramoch médií, ktoré budú využívať
zamestnanci Vyhlasovateľa;
3.4 analýza komunikácie konkurencie (kampane, komunikačné kanály, tonalita, mediálne výdavky, kreatívny
monitoring);
3.5 analýza mediálneho správania odberateľov energií.
5.

Typ zmluvy

Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní
mediálnych služieb (ďalej len „rámcová zmluva“ alebo „zmluva“) uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa stanú
obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou súťažných
podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6.

Doba trvania záväzkového vzťahu

3 roky odo dňa platnosti a účinnosti rámcovej zmluvy, s možnosťou opcie na predĺženie platnosti rámcovej
zmluvy o 1 rok a to aj opakovane.
7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch.
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Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie
súťažných podkladov.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 13.07.2021
12:00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej
forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode
2. tohto oznámenia.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať:
- obchodné meno
- sídlo
- IČO
- kontaktnú osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa.
Prílohou písomnej žiadosti bude Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh
(vzor tvorí Prílohu č. 1 tohto Oznámenia).
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže vyhlasovateľovi predložiť len subjekt, ktorým má
oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú
predmetom súťaže. 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 dokumentu o oprávnení podnikať.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi prevzatie
súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou správy e-mailovej
pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné podklady Vyhlasovateľ
poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom portálu proebiz.com.
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených v
tomto Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v súťažných podkladoch, a to na základe
písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb
Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 15.07.2021,
12:00hod.
8.

Spôsob podávania návrhov

Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými v tomto
oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob
predkladania návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži predkladá
Vyhlasovateľovi svoj návrh, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá návrh.
9.

Lehota na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 20.07. 2021 10:00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v súťažných podkladoch vo
vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo
predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude prihliadať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade bude
oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako toto oznámenie
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do uplynutia
stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať predložený návrh späť a prípadne
ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení návrhov sa naň neprihliada.

Evidenčné číslo obstarávania: VI-OVS-110-21

10. Podmienky účasti
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia podmienok účasti sú
upravené v súťažných podkladoch.
A. Osobné postavenie:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže (oprávnenie
poskytovať službu, ktoré sú predmetom súťaže) – preukazuje výpisom z obchodného registra
alebo iným dokladom o oprávnení podnikať, zahraničný subjekt predloží relevantný doklad
v zmysle platnej legislatívy v krajine jeho sídla. Predložený doklad nesmie byť starší ako 3
mesiace od vyhlásenie tejto obchodnej verejnej súťaže;
2. Navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin –
preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa podľa
Prílohy č. 4 súťažných podkladov;
3. Navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové nedoplatky voči
daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a/alebo v
štáte jeho sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným
štatutárnym zástupcom navrhovateľa podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov, alebo v časti
týkajúcej sa poistného na sociálne poistenie potvrdením vystaveným v súlade s §293ew
zákona o sociálnom poistení*;
*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 Vyhlasovateľ posudzovať navrhovateľa ako navrhovateľa, ktorý spĺňa
podmienku účasti podľa bodu 3 v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, v prípade, ak
navrhovateľ 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 navrhovateľ 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 navrhovateľa, po uplynutí termínu
predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
4. Na majetok navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku –
preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa podľa
Prílohy č. 4. súťažných podkladov;
5. Navrhovateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto obchodnej
verejnej 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 – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným
štatutárnym zástupcom navrhovateľa podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov.
Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie návrhov.
B. Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
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a) Navrhovateľ predloží zoznam minimálne 3 najväčších referencií poskytnutých služieb (podľa
finančného objemu) za obdobie 3 rokov predchádzajúcich lehote na predkladanie návrhov v tomto
obstarávaní, s rovnakým predmetom ako je predmet obstarávania, t.j. z oblasti mediálneho
plánovania a sprostredkovanie nákupu offline a online médií pre tretie strany. Vyhlasovateľ
požaduje, aby bol zoznam referencií v celkovej hodnote kumulatívne za požadované obdobie
minimálne vo výške 4.000.000,- EUR bez DPH, pričom najmenej jedna referencia uvedená
v zozname pre jedného odberateľa musí byť kumulatívne za uvedené obdobie vo výške 500.000,EUR bez DPH. Kampane musia byť zrealizované pre iného odberateľa ako je Vyhlasovateľ.
Predložené referencie musia zahŕňať minimálne realizáciu uvedených typov kampaní:
1. Celoslovenská imidžová (značka, CSR, filantropia a iné.) multikanálová komunikačná kampaň
s nasadením v TV (mediálna kampaň, ktorá úspešne kombinuje rôzne offline nosiče – najmä TV, Print
a Radio a online komunikáciu) s maximálnou dobou trvania 3 mesiace.
Minimálna výška mediálnej hodnoty kampane 200.000,- EUR bez DPH, pričom podiel TV na výdavkoch
bol aspoň 100.000 EUR bez DPH.
Cieľová skupina: široká verejnosť
2. Celoslovenská produktová (napr. utility, telekomunikácie, banky a iné.) multikanálová
komunikačná kampaň s nasadením v TV (mediálna kampaň, ktorá úspešne kombinuje rôzne
offline nosiče – najmä TV, Print a Radio a online komunikáciu) s maximálnou dobou trvania 2
mesiace.
Minimálna výška mediálnej hodnoty kampane 200.000,- EUR bez DPH, pričom podiel TV na výdavkoch
bol aspoň 100.000,- EUR bez DPH.
Cieľová skupina: 25+
3. Celočeská imidžová alebo produktová (napr. utility, telekomunikácie, banky a iné.)
multikanálová komunikačná kampaň s nasadením v TV (mediálna kampaň, ktorá úspešne
kombinuje rôzne offline nosiče – najmä TV, Print a Radio a online komunikáciu) s maximálnou
dobou trvania 2 mesiace, pričom podiel TV na výdavkoch bol aspoň 100.000,- EUR bez DPH.
Predložené referencie musia zahŕňa nasledovné údaje:
-

obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si spoločnosť SPP môže
overiť údaje uvedené v referenčnom zozname;
krátky popis predmetu dodávky – názov kampane, ciele kampane, cieľové skupiny, mediálny mix pre
online a offline,
trvanie kampane,
percentuálne rozdelenie finančných prostriedkov do jednotlivých komunikačných kanálov (budget
split v media mixe):
TV
klasické TV spoty v breakoch
produkt placement (aktívny, pasívny), sponzoring, špeciálne projekty
Rádio
klasické spoty
čítané oznamy
súťaže, contentová spolupráca
Print
klasická inzercia + PR
špeciálne balíkové spolupráce
Online
display + ivideo
sociálne siete
PPC/Search/SEO
gaming, influenceri ako médium
Iné:
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-

-

-

OOH
CLV
billboardy, bigboardy
ostatné veľkoformátové a neštandardné plochy
POS
vyhodnotenie efektivity kampane – vzhľadom na ciel kampane:
a) návštevnosť webstránok z reklamy
b) počet konverzií (leady, objednávky, iné v závislosti od cieľov kampane)
c) ďalšie parametre - net reach, TRPs, afinita a pod.
celkovú cenu v € bez DPH za nákup médií, ktorá bola fakturovaná. Celková cena v prípade cudzej
meny sa uvedie v pôvodnej mene a v mene EUR. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz
Európskej centrálnej banky platný ku doručenia vyhlásenia obstarávania;
termín realizácie kampane.
b) Zoznam vybraných členov tímu, ktorí sa v prípade úspechu navrhovateľa budú podieľať na plnení
predmetu obstarávania.

Vyhlasovateľ požaduje minimálne nasledovné pozície:
Stratég Senior
- min. 5 rokov praxe v mediálnom prostredí, min. 3 roky na pozícii stratéga, so znalosťou mediálneho
trhu, so skúsenosťami v strategickom plánovaní multikanálových komunikačných kampaní s cieľom
zabezpečiť obsahovú konzistentnosť
-

preukázanie skúsenosti s analyzovaním pozicioningu značky a jej konkurencie, s definovaním
cieľovej skupiny - lifestyle a mediálneho správania, skúseností s vyhľadávaním mediálnych
príležitostí

Account manažér
- min. 3 roky praxe na pozícii account manažér
-

preukázanie skúsenosti s riadením projektov v mediálnej oblasti, so zostavovaním mediálnych
plánov, s realizáciou mediálnych kampaní integrovanej a s vyhľadávaním mediálnych príležitostí pre
klienta

Media planner a buyer
- min. 3 roky praxe na pozícii media planner a buyer
-

preukázanie skúsenosti s pripravovaním ponuky s využitím rôznych typov mediálnych nosičov,
s plánovaním a nákupom mediálneho priestoru a skúsenosti s realizáciou kampaní.

TV špecialista
- min. 3 roky praxe na pozícii TV špecialista
-

preukázanie skúsenosti s plánovaním a nákupom rôznych foriem inzertného priestoru v TV, so
znalosťou mediálneho trhu, so skúsenosťami s definovaním komunikačných stratégií,
s vyhľadávaním mediálnych príležitostí a s realizáciou TV kampaní.

Vyhlasovateľ požaduje, aby členovia tímu boli internými zamestnancami navrhovateľa.
Navrhovateľ je povinný plniť predmet obstarávania prostredníctvom vybraných odborne kvalifikovaných
osôb predložených v návrhu. V prípade, ak počas platnosti rámcovej zmluvy dôjde k zmene týchto osôb,
je dodávateľ v prípade nemožnosti niektorej z uvedených osôb zúčastňovať sa na realizácii predmetu
plnenia povinný garantovať zabezpečenie rovnako kvalifikovanej náhrady. Navrhovaná náhradná osoba
musí spĺňať všetky kvalifikačné kritériá kladené na jej pozíciu a Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
navrhnutú náhradnú osobu vopred schváliť.
Všetky vyššie uvedené osoby navrhnuté na jednotlivé pracovné pozície preukazujú svoje vzdelanie
a odbornú prax alebo odbornú kvalifikáciu predložením profesijného životopisu s údajmi minimálne v
nasledovnej štruktúre:
-

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi: vzdelanie a prax.
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-

Zoznam min. 3 zrealizovaných multikanálových mediálnych kampaní, na ktorých riešení sa podieľal
na danej pracovnej pozícii, za posledné tri roky (06/2018 – 06/2021).

-

Zoznam musí obsahovať popis zrealizovanej kampane, na ktorej sa osoba podieľala s uvedením
pracovnej pozície, termín realizácie, krátky popis predmetu realizácie a kontaktné osoby, u ktorých
je možné predložené údaje overiť (obchodný názov a sídlo/adresa odberateľa, meno, funkcia, emailových a telefonický kontakt zodpovednej osoby odberateľa).

C. Finančné alebo ekonomické postavenie
Za účelom preukázania finančného a ekonomického postavenia je navrhovateľ povinný predložiť
Vyhlasovateľovi:
Čestné vyhlásenie o výške obratu v oblasti, ktorá je predmetom obstarávania, t.j. za sprostredkovanie
nákupu offline a online médií pre tretie strany za obdobie roku 2020 vo výške minimálne 5 mil. EUR bez
DPH, potvrdené štatutárnym orgánom navrhovateľa.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 20.07.2021 o 11:00
hod.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Cena
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
rámcovej zmluvy.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie rámcovú zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého
návrh zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorý sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste
v poradí.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť rámcovú zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta.
Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu rámcovej zmluvy
v lehote stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešného navrhovateľa v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
16. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 30.09.2021.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto oznámenie o vyhlásení obchodnej
verenej súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty
viazanosti návrhov.
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17. Dôležité právne informácie:
Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu
a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto
oznámení a/alebo v súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok
budú zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Príloha č. 1:

Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh

Dátum zverejnenia: 02.07.2021

