Evidenčné číslo obstarávania: IG-OVS-119-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre objekty SPP
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
Ing. Jaroslava Iglárová
tel.: +421 2 62 62 4256, + 421 907 673 530,e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
Ing. Jana Kozakovičová
tel.: +421 2 62 62 4254, + 421 905 472 331, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre objekty SPP

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obstarávania je Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre objekty SPP a výkon
služieb na Diele. Cieľom je zabezpečiť technickú ochranu, ako náhradu za výkon súčasnej fyzickej
ochrany objektov (strážna služba).
Ide o 5 objektov SPP, ktoré sú v súčasnosti využívané zo strany SPP – distribúcia, a.s., a v ktorých sa
zriadi, alebo zrekonštruuje:
- elektronický zabezpečovací systém (ďalej len „EZS“) vrátane prístupového systému a perimetrickej
ochrany;
- kamerový systém (ďalej len „CCTV“);
- audio/video vrátnik, elektrický pohon brán, elektromagnetické zámky.
Súčasťou Vybudovania technickej ochrany (EZS, CCTV) bude aj výkon služieb na Diele počas záručnej
doby 36 mesiacov.
Predmet obstarávania je rozdelený na päť (5) samostatných častí:
ČASŤ č.1: Lučenec, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)
V rámci časti č.1 sa požaduje:
A) Zhotovenie Diela;
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) počas záručnej doby 36 mesiacov.
A) Zhotovenie Diela: Lučenec, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) v objekte SPP v Lučenci na
Pavlovovej ul. v administratívnej budove a v budovách garáží, dielní a skladov v rozsahu:
-nový elektronický zabezpečovací systém vrátane prístupového systému a perimetrickej ochrany;
-kamerový systém;
-video/audio vrátnik a elektrický pohon pre posuvnú bránu;
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-kovové mrežové dvere.
Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.8/1 súťažných podkladov.
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) pre časť č.1: Lučenec, Vybudovanie technickej ochrany (EZS,
CCTV).
Výkon služieb pozostáva z funkčných skúšok a odborných prehliadok:
a) Elektronického zabezpečovacieho systému, prístupového systému a perimetrickej ochrany;
b) Kamerového systému;
c) Video/audio vrátnika a elektrického pohonu pre posuvnú bránu.
Výkon servisu, údržby, zabezpečenie prevádzky, opráv a kontrol zariadení bude vykonávaný v súlade s
požiadavkami vyhlášky č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a STN: 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-441, STN 33.
ČASŤ č.2: Poprad, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)
V rámci časti č.2 sa požaduje:
A) Zhotovenie Diela;
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) počas záručnej doby 36 mesiacov.
A) Zhotovenie Diela: v objekte SPP v Poprade na Kežmarskej ul. v administratívnej budove a v budovách
garáží, dielni a skladov v rozsahu:
-nový elektronický zabezpečovací systém vrátane prístupového systému a perimetrickej ochrany;
-kamerový systém;
-video/audio vrátnik a elektrický pohon pre krídlovú bránu.
Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.8/2 súťažných podkladov.
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) pre časť č.2: Poprad, Vybudovanie technickej ochrany (EZS,
CCTV).
Výkon služieb pozostáva z funkčných skúšok a odborných prehliadok:
a) Elektronického zabezpečovacieho systému, prístupového systému a perimetrickej ochrany;
b) Kamerového systému;
c) Video/audio vrátnika a elektrického pohonu pre krídlovú bránu.
Výkon servisu, údržby, zabezpečenie prevádzky, opráv a kontrol zariadení bude vykonávaný v súlade s
požiadavkami vyhlášky č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a STN: 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-441, STN 33.
ČASŤ č.3: Prievidza, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)
V rámci časti č.3 sa požaduje:
A) Zhotovenie Diela;
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) počas záručnej doby 36 mesiacov.
A) Zhotovenie Diela: Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)v objekte SPP v Prievidzi na
Vápenickej ul. v administratívnych budovách a v budovách garáží, dielni a skladov v rozsahu:
-nový elektronický zabezpečovací systém vrátane prístupového systému a perimetrickej ochrany;
-kamerový systém;
-video/audio vrátnik a elektrický pohon pre posuvnú bránu.
Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.8/3 súťažných podkladov.
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) pre časť č.3: Prievidza, Vybudovanie technickej ochrany (EZS,
CCTV).
Výkon služieb pozostáva z funkčných skúšok a odborných prehliadok:
a) Elektronického zabezpečovacieho systému, prístupového systému a perimetrickej ochrany;
b) Kamerového systému;
c) Video/audio vrátnika a elektrického pohonu pre posuvnú bránu.
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Výkon servisu, údržby, zabezpečenie prevádzky, opráv a kontrol zariadení bude vykonávaný v súlade s
požiadavkami vyhlášky č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a STN: 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-441, STN 33.
ČASŤ č.4: Spišská Belá, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)
V rámci časti č.4 sa požaduje:
A) Zhotovenie Diela;
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) počas záručnej doby 36 mesiacov.
A) Zhotovenie Diela: Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) v objekte SPP v Spišskej Belej na
Továrenskej ul. v administratívnych budovách a v budovách garáží, dielni a skladov v rozsahu:
-nový elektronický zabezpečovací systém vrátane prístupového systému a perimetrickej ochrany;
-kamerový systém;
-video/audio vrátnik a elektrický pohon pre krídlovú bránu.
Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.8/4 súťažných podkladov.
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) pre časť č.4: Spišská Belá, Vybudovanie technickej ochrany
(EZS, CCTV).
Výkon služieb pozostáva z funkčných skúšok a odborných prehliadok:
a) Elektronického zabezpečovacieho systému, prístupového systému a perimetrickej ochrany;
b) Kamerového systému;
c) Video/audio vrátnika a elektrického pohonu pre krídlovú bránu.
Výkon servisu, údržby, zabezpečenie prevádzky, opráv a kontrol zariadení bude vykonávaný v súlade s
požiadavkami vyhlášky č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a STN: 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-441, STN 33.
ČASŤ č.5: Trnava, rekonštrukcia technickej ochrany (EZS, CCTV)
V rámci časti č.5 sa požaduje:
A) Zhotovenie Diela;
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) počas záručnej doby 36 mesiacov.
A) Zhotovenie Diela: Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) v objekte SPP v Trnave na Kollárovej
ul. v administratívnych budovách a v budovách garáží, dielni a skladov v rozsahu:
-výmena riadiacej jednotky elektronického zabezpečovacieho systému s prístupovým systémom a
perimetrickou ochranou;
-kamerový systém;
-video/audio vrátnik, elektrický pohon pre dvojkrídlovú bránu a inštalácia elektromagnetických zámkov.
Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.8/5 súťažných podkladov.
B) Výkon služieb na Diele (záručný servis) pre časť č.5: Trnava, rekonštrukcia technickej ochrany (EZS,
CCTV).
Výkon služieb pozostáva z funkčných skúšok a odborných prehliadok:
a) Riadiacej jednotky elektronického zabezpečovacieho systému, prístupového systému a perimetrickej
ochrany;
b) Kamerového systému;
c) Video/audio vrátnika a elektrického pohonu pre dvojkrídlovú bránu elektromagnetických zámkov.
Výkon servisu, údržby, zabezpečenie prevádzky, opráv a kontrol zariadení bude vykonávaný v súlade s
požiadavkami vyhlášky č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a STN: 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-441, STN 33.
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Všeobecná špecifikácia predmetu obstarávania záväzná pre časti predmetu obstarávania č.1 až 5:
A) Zhotovenie Diela
1. Dodávka a montáž Elektronického bezpečnostného systému (EZS) s
perimetrickou ochranou

prístupovým systémom a

Rozsah dodania:
-rozmiestnenie prvkov systému EZS v požadovaných priestoroch;
-inštalácia novej kabeláže;
-inštalácia ústredne a perimetrickej ochrany (súčasť ústredne EZS)
-inštalácia prístupového systému (súčasť EZS)
-programovanie a nastavenie systému a komunikátora, predpríprava IP kabeláže z EZS do serverovne.
Popis:
Inštalácia ústredne typ PARADOX EVO 192 vrátane PIR detektorov, klávesnice, PANIC, GSM
komunikátora, externej sirény a ďalších technických prvkov (jednotlivé technické prvky musia byť
rovnakého typu PARADOX, v niektorých prípadoch sa môže použiť iný typ technického prvku, ktorý musí
spĺňať bezproblémovú kompatibilitu a funkčnosť s požadovanou ústredňou).
Sú navrhnuté presné typy koncových technických bezpečnostných prvkov systému EVO Paradox z
dôvodu, aby spĺňali a vyhovovali technickým a špecifickým potrebám, ktoré zabezpečujú dlhodobý a
bezproblémový chod systému EZS. Na uvedený systém je zakúpený špeciálny softvér, ktorý bol
testovaný odborom IT a je schválený politikou IT, ako bezpečný SW cez ktorý sa programujú všetky
technické prvky cez sieť IT.
Technický popis a výkaz výmer EZS s prístupovým systémom a perimetrickou ochranou pre jednotlivé
časti predmetu obstarávania tvorí prílohu 8/1 až 8/5 súťažných podkladov.
2. Dodávka a montáž kamerového systému (CCTV)
Rozsah :
- dodávka a montáž káblových rozvodov;
- dodávka a montáž IP kamier alebo analógových kamier, NVR alebo DVR a 21“ monitoru;
- programovanie a nastavenie kamier,NVR, DVR podľa požiadavky SPP;
- pripojenie NVR, DVR do siete;
- prihlasovacie údaje (užívateľ, heslo) do NVR a DVR budú nastavené podľa požiadavky SPP.
Popis:
Predmetom dodávky a montáže nového CCTV bude zabezpečenie kamerového systému HikVision,
vrátane kabeláže, kamier, NVR, spotrebného materiálu. Inštalovaná kabeláž od jednotlivých kamier sa
bude sústreďovať vracku (poprípade vedľa racku), v ktorom bude inštalovaný/osadený NVR alebo DVR.
Samotná kabeláž bude vedená v podhľadoch, alebo v chráničke.
Sú navrhnuté presné typy koncových technických bezpečnostných prvkov systému HikVision z dôvodu,
aby spĺňali a vyhovovali technickým a špecifickým potrebám, ktoré zabezpečujú dlhodobý a
bezproblémový chod systému. Na uvedený systém je zakúpený špeciálny softvér, ktorý bol testovaný
odborom IT a je schválený politikou IT, ako bezpečný SW, cez ktorý sa programujú všetky technické
prvky cez sieť IT.
Technický popis a výkaz výmer presne požadovaných prvkov CCTV pre jednotlivé časti predmetu
obstarávania bude tvorí prílohu 8/1 až 8/5 súťažných podkladov.
3. Dodávka a montáž video/audio vrátnik
Rozsah dodania:
-inštalácia novej kabeláže,
-rozmiestnenie prvkov systému audio/video vrátnika v dotknutých priestoroch,
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-administratívnej budovy a areálu,
-elektroinštaláciu daných systémov
-programovanie a nastavenie systému.
Technický popis a výkaz výmer presne požadovaných prvkov video/audio vrátnika pre jednotlivé časti
predmetu obstarávania tvorí prílohu 8/1 až 8/5 súťažných podkladov.
4. Dodávka a montáž elektrického pohonu pre bránu
Vstup a výstup z areálu SPP cez bránu pre služobné vozidla bude zabezpečený GSM modulom
ESIM320/3G (diaľkové otváranie brány cez mobil) a čítačkou kariet/čipov. Riadiaca jednotka ESIM320
bude nainštalovaná v priestoroch vrátnice (miestnosť č.117). Súčasťou elektrického pohonu brány bude
riadiaca jednotka ESIM320 senzory/fotobunky, maják a kľúčový prepínač.
Otváranie brány bude zabezpečené elektromotorom typu Kit King AD00690.
Je navrhnutý presný typ GSM modulu ESIM320 z dôvodu, že spĺňa všetky požiadavky na prevádzku a
funkčnosť otvárania krídlových a posuvných brán.
Uvedený GSM modul ESIM320 je spoľahlivý. Pre motorické otváranie krídlových a posuvných brán sú
navrhnuté elektromotory typu KitKing. Celkový systém je vybavený aj bezpečnostnými prvkami
(fotobunkami, majákom, náhradnými kľúčmi a diaľkovým ovládaním).
Technický popis a výkaz výmer presne požadovaných prvkov elektrického pohonu pre bránu pre
jednotlivé časti predmetu obstarávania tvorí prílohu 8/1 až 8/5 súťažných podkladov.
5. Dodávka a montáž elektromagnetických zámkov, elektrozámkov a dverných zatváračov
Elektromagnetické zámky budú inštalované spravidla na hlavnom vstupe do objektu a vybavené budú
odchodovým tlačidlom. Dvere sa budú otvárať a zatvárať pomocou zvukového elektrozámku,
prístupového systému, audio/video vrátnikom a dverným zatváračom.
Na dverách, kde bude inštalovaný elektrozámok sa na jednej strane nainštaluje slepá kľučka (guľa) a na
druhej strany bude nainštalovaná kľučka.
Technický popis a výkaz výmer presne požadovaných prvkov elektromagnetických zámkov,
elektrozámkov a dverných zatváračov pre jednotlivé časti predmetu obstarávania tvorí prílohu 8/1 až 8/5
súťažných podkladov.
Súčasťou zhotovenia jednotlivých častí predmetu obstarávania bude aj zabezpečenie:
- ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí počas vykonávania diela v jednotlivých objektoch SPP alebo
areáloch SPP,
- nakladania s odpadmi vzniknutými počas realizácie diela a ich odovzdávanie oprávnenej osobe na ich
zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „Evidenčných listov odpadov" podľa Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č.366/2015 Z. z. v platnom znení o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti a zatriedenie vzniknutých odpadov podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR
č.365/2015 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyplnený zhotoviteľom a
potvrdený objednávateľom. Výzisk dosiahnutý z prípadného zhodnotenia odpadu, resp. z prípadného
predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednávateľa. Objednávateľ splnomocní zhotoviteľa
na prevzatie dokladu o odovzdaní kovového odpadu resp. iného odpadu vystaveného v mene a na účet
objednávateľa. Zhotoviteľ bude povinný odovzdať tento doklad objednávateľovi,
- vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia dvoch exemplároch v papierovej aj elektronickej forme v
súboroch PDF a DWG na CD nosiči alebo USB,
- vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie ku dielu a sprievodnej technickej dokumentácie,
t.j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov,
osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu zabudovaných
zariadení v slovenskom jazyku, revíznych správ, prevádzkových poriadkov, záručných listov atď.
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Ďalšie požiadavky objednávateľa na zhotovenie Diela:
-Obsluhu, montáž, opravu a údržbu elektrickej inštalácie (zariadenia) môžu vykonávať len pracovníci s
predpísanou elektrotechnickou kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
-Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa zabezpečí dodržaním platných právnych predpisov a
technických noriem, najmä dodržaním bezpečnostných požiadaviek na obsluhu a prácu na elektrických
inštaláciách (zariadeniach) v súlade s STN 34 3100:8/2001.
-Po vyhotovení a zrealizovaní projektu bude odovzdaná východisková odborná prehliadka a skúška
elektrického zariadenia vykonaná podľa MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z., STN 33 1500, STN EN 50131-1
a STN 33 2000-6 aj v elektronickej forme – PDF spolu s certifikátmi zariadení , návody na obsluhu
zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, revíznych správ, prevádzkových poriadkov, záručných
listov atď., vyhlásenie o zhode a podobne.
Platobné a fakturačné podmienky za vykonanie diela (za zrealizovanie príslušnej časti predmetu
obstarávania)
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví do
15 dní po ukončení diela. Súčasťou faktúry musí byť súpis vykonaných prác, potvrdený objednávateľom.
B)

Výkon služieb na Diele (záručný servis)

Ide o výkon servisu inštalovaných zariadení EZS, kamerového systému (CCTV), video/audio vrátnika,
elektrického pohonu pre bránu a elektromagnetických zámkov počas záručnej doby 36 mesiacov.
Servis týchto zariadení po uplynutí záručnej doby nie je súčasťou predmetu obstarávania.
Výkon servisu EPS, kamerového systému, video/audio vrátnik, elektrického pohonu pre bránu a
elektromagnetických zámkov, bude vykonávaný na základe ročných objednávok. Fakturácia bude ročne,
po vykonaní ročnej kontroly zariadení.
Výkon služieb pozostáva z nasledovných činností:
a) Elektronický zabezpečovací systém, prístupový systém a perimetrická ochrana:
Výkon servisu, údržby, zabezpečenie prevádzky, opráv a kontrol zariadení EZS v súlade s požiadavkami
vyhlášky č. 508/2009,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci v znení neskorších predpisov a STN: 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-4-41, STN 33 v
rozsahu:
1 rok záručnej doby: 1 x funkčná skúška a 1 x odborná prehliadka;
2 rok záručnej doby: 2 x funkčná skúška;
3 rok záručnej doby: 1 x funkčná skúška a 1 x odborná prehliadka.
b) Kamerový systém:
Výkon servisu, údržby, zabezpečenie prevádzky, opráv a kontrol zariadení CCTV, v súlade s
požiadavkami vyhlášky č. 508/2009,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a STN: 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-4-41, STN
33 v rozsahu:
1 rok záručnej doby: 1 x funkčná skúška a 1 x odborná prehliadka;
2 rok záručnej doby: 2 x funkčná skúška;
3 rok záručnej doby: 1 x funkčná skúška a 1 x odborná prehliadka.
c) Video/audio vrátnik, elektrický pohon pre posuvnú bránu a elektromagnetické zámky, elektrozámky a
dverné zatvárače:
Výkon servisu, údržby, zabezpečenie prevádzky, opráv a kontrol zariadení, v súlade s požiadavkami
vyhlášky č. 508/2009,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci v znení neskorších predpisov a STN: 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-4-41, STN 33 v
rozsahu:
1 rok záručnej doby: 1 x odborná prehliadka;
2 rok záručnej doby: 1 x funkčná skúška;
3 rok záručnej doby: 1 x odborná prehliadka.
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Cena za výkon služieb bude stanovená ako paušálna čiastka za ročný servis EZS a ročný servis CCTV a
ročný servis ostatných zariadení. Cena za ročný servis bude zahŕňať všetky náklady, vrátane dodávok
materiálu, pracovných výkonov pracovníkov, cestovných nákladov dodávateľa, súvisiacich poplatkov a
podobne.
V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy nastane zmena súvisiacej legislatívy, zhotoviteľ je povinný
zabezpečovať výkon služieb v súlade s platnou legislatívou.
Realizácia jednotlivých častí predmetu obstarávania (ďalej aj „zákazka“) sa bude uskutočňovať podľa
pokynov objednávateľa. Záručná doba na jednotlivé zákazky je 36 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov príslušnej
zákazky.
Lehota splatnosti faktúr: 30 dní od doručenia.
Podrobná špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže je uvedená v Súťažných podkladoch k
obchodnej verejnej súťaži.
Obhliadka miesta:
Navrhovatelia sú povinní vykonať obhliadku objektov SPP v rámci príslušnej časti predmetu
obstarávania. Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ.
Zápis z obhliadok príslušnej časti predmetu obstarávania, pokiaľ z uskutočnených obhliadok vyplynie
potreba jeho vyhotovenia, bude tvoriť súčasť súťažných podkladov a bude zaslaný
všetkým
navrhovateľom, ktorým Vyhlasovateľ zaslal súťažné podklady. Na obhliadkach môže byť upresnený
a doplnený rozsah prvkov EZS a CCTV, príp. video/audio vrátnik, elektrického pohonu pre bránu a
elektromagnetických zámkov, elektrozámkov a dverných zatváračov stanovený v prílohách č.8/1 až 8/5
týchto podkladov.
Miesto a termín konania obhliadok zákazníckych centier pre časti predmetu obstarávania č.1 až 5:
časť
1.
2.
3.
4.
5.

Názov časti predmetu obstarávania
Lučenec, Vybudovanie technickej
ochrany (EZS, CCTV)
Poprad, Vybudovanie technickej
ochrany (EZS, CCTV)
Prievidza, Vybudovanie technickej
ochrany (EZS, CCTV)
Spišská
Belá,
Vybudovanie
technickej ochrany (EZS, CCTV)
Trnava, Rekonštrukcia technickej
ochrany (EZS, CCTV)

Dátum konania obhliadky
04.8.2021 o 12.30 hod.
28.07.2021 o 09.00 hod.
04.8.2021 o 09.00 hod.
28.07.2021 o 11.00 hod.
27.07.2021 o 11,00 hod.

Miesto stretnutia
navrhovateľov
SPP Lučenec, Pavlova ul.
SPP Poprad, Kežmarská
ul.
SPP Prievidza, Vápenická
ul.
SPP Spišská Belá,
Továrenská ul.
SPP Trnava, Kollárová ul.

Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Silvia Mráziková, tel.: +421 905 464 360, email: silvia.mrazikova@spp.sk.
5.

Typ zmluvy

Plnenie, ktoré je predmetom tohto obstarávania, sa bude realizovať na základe piatich samostatných
Zmlúv na zhotovenie Diela a výkon služieb na Diele a to :
1. Zmluva na zhotovenie Diela „Lučenec, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) a výkon
služieb na Diele“;
2. Zmluva na zhotovenie Diela „Poprad, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) a výkon
služieb na Diele“;
3. Zmluva na zhotovenie Diela „Prievidza, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) a výkon
služieb na Diele“;
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4. Zmluva na zhotovenie Diela „Spišská Belá, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) a
výkon služieb na Diele“;
5. Zmluva na zhotovenie Diela „Trnava, Rekonštrukcia technickej ochrany (EZS, CCTV) a výkon
služieb na Diele“.
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“) a sú uvedené v
prílohe č. 8 súťažných podkladov samostatne pre jednotlivé časti predmetu obstarávania.
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu na príslušnú časť
predmetu obstarávania/viaceré časti, alebo všetky časti predmetu obstarávania je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6.

Termín realizácie jednotlivých častí predmetu obstarávania / Doba trvania záväzkového
vzťahu

ČASŤ č.1: Lučenec, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)
a) Odovzdanie staveniska: najneskoršie do 10 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými
stranami
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia: do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného termínu musí byť
podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
ČASŤ č.2: Poprad, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)
a) Odovzdanie staveniska: najneskoršie do 10 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými
stranami
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia: do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného termínu musí byť
podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
ČASŤ č.3: Prievidza, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)
a) Odovzdanie staveniska: najneskoršie do 10 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými
stranami
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia: do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného termínu musí byť
podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
ČASŤ č.4: Spišská Belá, Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV)
a) Odovzdanie staveniska: najneskoršie do 10 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými
stranami
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia: do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného termínu musí byť
podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
ČASŤ č.5: Trnava, Rekonštrukcia technickej ochrany (EZS, CCTV)
a) Odovzdanie staveniska: najneskoršie do 10 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými
stranami
b) Termín začatia: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia: do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska (do uvedeného termínu musí byť
podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
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7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh na
jednotlivé časti predmetu obstarávania môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému
Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady a ktorý sa zúčastnil povinnej obhliadky v rámci príslušnej časti
predmetu obstarávania. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť
najneskôr do 09.08.2020 do 9,00 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,
-časť predmetu obstarávania, na ktorú navrhovateľ žiada súťažné podklady.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytne do troch (3) pracovných dní od prijatia žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného
portálu proebiz.com. nasledovne:
Vyhlasovateľ po obdržaní žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov na príslušnú časť predmetu
obstarávania zašle navrhovateľovi výzvu na účasť v tejto súťaži prostredníctvom e-aukčného portálu
proebiz.com. Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený
portál. Súčasťou výzvy bude aj prihláška, v ktorej si navrhovateľ zvolí svoje prístupové meno a heslo,
odošle ju a následne mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi môže
navrhovateľ vstúpiť do e-aukčného portálu na adrese https://spp.proebiz.com. V elektronickej aukčnej
sieni si môže prevziať súťažné podklady na príslušnú časť predmetu obstarávania, oboznámiť sa s
prácou v aukčnom prostredí a následne vložiť svoj návrh.
Na elektronickom portáli proebiz.com bude vytvorený samostatný aukčný súbor pre každú časť predmetu
obstarávania.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov na príslušnú časť predmetu obstarávania môže
Vyhlasovateľovi predložiť len subjekt, ktorý má oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j.
oprávnenie uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom súťaže.
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.
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 09.08. 2021 do
10,00 hod.
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o predĺženie lehoty na predkladanie návrhov, na
základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresy kontaktných osôb
Vyhlasovateľa uvedených v tomto oznámení. Žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie návrhov je
potrebné doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.
V prípade, ak Spoločnosť SPP žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie návrhov vyhovie, oznámenie
o predĺžení lehoty na predkladanie návrhov zašle Vyhlasovateľ všetkým navrhovateľom, ktorým boli
zaslané súťažné podklady a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie návrhov bude zverejnené
rovnakým spôsobom ako toto Oznámenie.
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8.

Spôsob podávania návrhov

Návrh na jednotlivé časti predmetu obstarávania môže predložiť iba navrhovateľ, ktorému boli poskytnuté
súťažné podklady, a ktorý sa zúčastnil povinnej obhliadky zákazníckych centier v rámci príslušnej časti
predmetu obstarávania. Navrhovateľ môže predložiť návrh na ľubovoľný počet častí predmetu
obstarávania.
Návrhy na jednotlivé časti predmetu obstarávania musia byť spracované a predložené 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.
9.

Lehota na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov na jednotlivé časti predmetu obstarávania je stanovená do 16.08.2021 do
10,00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v súťažných podkladoch vo
vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov na jednotlivé časti predmetu obstarávania. 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 na jednotlivé
časti predmetu obstarávania. Do uplynutia stanovenej lehoty na podávanie návrhov na jednotlivé časti
predmetu obstarávania je navrhovateľ oprávnený vziať predložený návrh späť a prípadne ho nahradiť
novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení návrhov sa naň neprihliada.
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.
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti sú
rovnaké pre časti predmetu obstarávania č.1 až 5. V prípade, že navrhovateľ predloží návrh na
viac častí predmetu obstarávania, prípadne všetky časti predmetu obstarávania, doklady na
preukázanie osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti môže doložiť/doloží iba do
jednej časti predmetu obstarávania.
a)

Osobné postavenie:

1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie
realizovať EZS a CCTV, ktoré sú predmetom obstarávania);
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;
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;
*V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem iného,
prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa preddavkov poistného na sociálne poistenie pre povinne
nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú a samostatne zárobkovo činnú osobu a
poistného na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.
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V súlade s vyššie uvedeným, bude spoločnosť SPP 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 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 znení neskorších predpisov zo
dňa 14. decembra 2020;
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;
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 .
Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie návrhov.
Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
- bodu 1. - výpisom z obchodného registra, nepožaduje sa predložiť, nakoľko podmienku účasti je
možné overiť z verejne dostupného zdroja.
- bodu 2 až 5 - čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený ako Príloha č. 2 súťažných podkladov.
V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predložených dokladov,
požiada navrhovateľa 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 navrhovateľa realizovať predmet
obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
podľa bodu 2. - výpisom z registra trestov;
podľa bodu 3. – potvrdením príslušnej poisťovne;
podľa bodu 4. - potvrdením 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.
b)

Technická alebo odborná spôsobilosť:

Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
preukázať technickú a odbornú spôsobilosť:
1. Zoznamom zákaziek uskutočnených za predchádzajúce tri roky.
V zozname zákaziek (referencií) musí navrhovateľ preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j.
predchádzajúce 3 roky (3 roky predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk v tomto obstarávaní)
uskutočnil/ukončil zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky v
celkovom minimálnom finančnom objeme za požadované obdobie vo výške 20 000,- EUR bez DPH
spolu pričom v zozname uskutočnených zákaziek musia byť minimálne 3 (tri) zákazky od dvoch
rôznych odberateľov. V prípade, že zákazka bola v rozhodnom období realizovaná navrhovateľom len
sčasti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom
finančnom objeme realizoval zákazku navrhovateľ.
Zoznam zákaziek uskutočnených za predchádzajúce tri roky musí obsahovať nasledovné údaje:
Názov predmetu zmluvy, miesto realizácie zmluvy
Stručný popis zmluvy
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Termín plnenia zmluvy (od-do)
Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH
Prehlásenie o úspešnom zrealizovaní zmluvy
Obchodné meno a sídlo objednávateľa
Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónny a e-mailový kontakt.
Vzor zoznamu zákaziek je uvedený ako Príloha č. 4 súťažných podkladov.
2.Platným dokladom (osvedčením) zamestnanca navrhovateľa alebo osoby, ktorá pre navrhovateľa bude
činnosť vykonávať, vydané Technickou inšpekciou podľa § 14 zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v rozsahu: vykonávanie odborných prehliadok a
odborných skúšok na vyhradených elektrických zariadeniach. Navrhovateľ musí predložiť osvedčenie,
ktorým dokladuje spôsobilosť podľa § 22 alebo § 23 vyhlášky 508/2009 Z. z. na elektrických
zariadeniach do napätia 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A. Obstarávateľ uzná aj
osvedčenia vydané inou organizáciou, ktorá je oprávnená vydávať predmetné osvedčenia.
Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť predložený ako fotokópia Osvedčenia o vykonaní odbornej
skúšky s otlačkom pečiatky a vlastnoručným podpisom držiteľa alebo overená fotokópia Osvedčenia o
vykonaní odbornej skúšky. Súčasťou dokladu musí byť originál Čestného vyhlásenia podpísaný
štatutárnym zástupcom navrhovateľa, že:
- odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
- v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v zamestnaneckom pomere, alebo v inom
pracovnom vzťahu) k navrhovateľovi.
3. Dokladom – „Licenciou na prevádzkovanie technickej služby“ podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z.
O súkromnej bezpečnosti.
c)

Finančné alebo ekonomické postavenie

Nepožaduje sa.
Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti sa predkladajú v elektronickej forme,
a to vo forme scanu originálu dokladu alebo scanu úradne overenej kópie dokladu.
Pre účely preukázania splnenia podmienok účasti (technickej a odbornej spôsobilosti) navrhovateľa a pre
plnenie predmetu obstarávania sa vytvorenie formy združenia nepripúšťa.
10.1 Ostatné náležitosti návrhu:
Náležitosťou návrhu musí byť čestné vyhlásenie navrhovateľa:
a) že navrhovateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými v súťažných podkladoch, vrátane bezvýhradného súhlasu s návrhom obchodných
podmienok SPP,
b) že všetky navrhovateľom predložené doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti – všeobecné ustanovenia:
Všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie požadované doklady
(náležitosti návrhu/návrhov) vyhotovené navrhovateľom musia byť podpísané štatutárnym zástupcom
navrhovateľa a predložené ako scan originálu dokladu v elektronickej forme na elektronický portál
proebiz.com
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
a) požiadať navrhovateľa o predloženie dokladov preukazujúcich pravdivosť čestného vyhlásenia
navrhovateľa, ak v priebehu obstarávania vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého
čestného vyhlásenia, alebo ak sa navrhovateľ stane úspešným na základe výsledku vyhodnotenia
návrhov, a to pred uzavretím zmluvy s týmto navrhovateľom; v prípade, ak navrhovateľ nepredloží
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doklady v lehote stanovenej v žiadosti Spoločnosti SPP podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že
navrhovateľ podmienky účasti nesplnil;
b) požiadať navrhovateľa 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.
Navrhovatelia, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude
im umožnená účasť v elektronickej aukcii.
10.2 Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť návrh zo súťaže, ak:
a)navrhovateľ nesplnil stanovené podmienky účasti,
b)navrhovateľ 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)navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol nepravdivé alebo zámerne kreslené údaje, alebo predložil
falšované alebo pozmenené doklady,
d)cenový návrh navrhovateľa je mimoriadne nízky vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity,
e)návrh nespĺňa stanovené obsahové alebo formálne náležitosti a z toho dôvodu ho nie je možné
vyhodnotiť, alebo ak navrhovateľ neodstránil nedostatky návrhu ani v dodatočnej lehote stanovenej v
žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov návrhu,
f)navrhovateľ pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov návrhu zmenil svoj návrh nad rámec
vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov
návrhu,
g)návrh nespĺňa požiadavky na predmet súťaže,
h)navrhovateľ je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom
Vyhlasovateľom**,
i)navrhovateľ sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Vyhlasovateľom
dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
j)existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý navrhovateľ má alebo by mohol
mať neprimeranú výhodu v súťaži.
** Zoznam dodávateľov s negatívnym hodnotením podľa bodu h)
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť predložený návrh zo súťaže, ktoréhokoľvek navrhovateľa, ktorý
je do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeným Vyhlasovateľom zaradený z právnych,
ekonomických, marketingových alebo iných dôvodov. Dôvody zaradenia do zoznamu dodávateľov s
negatívnym hodnotením spoločnosť SPP nie je povinná oznamovať.
Do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeným Vyhlasovateľom je zaradený/ Vyhlasovateľ
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 Vyhlasovateľa, a (ii) takých 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.
11. Zábezpeka – nepožaduje sa
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov na jednotlivé časti predmetu obstarávania je neverejné. Otváranie návrhov
Vyhlasovateľ uskutoční dňa 16.08.2021.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Návrh na jednotlivé časti predmetu obstarávania môže predložiť iba navrhovateľ, ktorému boli poskytnuté
súťažné podklady, a ktorý sa zúčastnil povinnej obhliadky zákazníckych centier v rámci príslušnej časti
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predmetu obstarávania. Navrhovateľ môže predložiť návrh na ľubovoľný počet častí predmetu
obstarávania.
Návrhy na príslušnú časť predmetu obstarávania predložené navrhovateľmi v elektronickej forme na el.
portál proebiz.com v lehote na predkladanie návrhov musia obsahovať:



Dokladovú časť
Kriteriálnu časť

Podrobný popis je uvedený v súťažných podkladoch.
Kriteriálna časť návrhov na príslušnú časť predmetu obstarávania predmetu obstarávania bude otvorená
a vyhodnotená len u tých návrhov, ktoré na základe hodnotenia komisie splnili podmienky účasti a ďalšie
náležitosti návrhov stanovené vyhlasovateľom.
Kritériom na hodnotenie návrhov predložených na jednotlivé časti predmetu obstarávania predmetu
obstarávania je:
Najnižšia celková cena za príslušnú časť predmetu obstarávania v EUR bez DPH.
Celková cena za príslušnú časť predmetu obstarávania v EUR bez DPH je stanovená ako súčet celkovej
ceny za zhotovenie Diela a celkovej ceny za výkon služieb na Diele podľa vzorca:
C= D+S
Kde:
C: Celková cena za príslušnú časť predmetu obstarávania v EUR bez DPH
D: Celková cena za zhotovenie príslušnej časti predmetu obstarávania v EUR bez DPH
S: Celková cena za výkon služieb na príslušnej časti predmetu obstarávania v EUR bez DPH
Jednotlivé časti predmetu obstarávania sa budú vyhodnocovať samostatne. Pri hodnotení každej časti sa
bude postupovať nasledovne:
Na 1. mieste sa umiestni navrhovateľ, ktorý predložil v el. aukcii a/alebo na základe individuálneho
rokovania najnižšiu cenu za príslušnú časť predmetu obstarávania. Ostatným návrhom budú priradené
ďalšie miesta v poradí vzostupne. Návrh s najvyššou cenou bude umiestnený na mieste s najvyšším
poradovým číslom.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Spoločnosť SPP uzatvorí zmluvu na príslušnú časť predmetu obstarávania s navrhovateľom, ktorý sa na
základe vyhodnotenia návrhov predložených na príslušnú časť predmet obstarávania umiestni na 1.
mieste. V prípade, ak navrhovateľ, ktorý sa umiestnil na 1. mieste odmietne v lehote viazanosti návrhov
uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou SPP, alebo ak sa po finálnom vyhodnotení návrhov zistia okolnosti
zakladajúce dôvod vylúčenia navrhovateľa a tento navrhovateľ bude zo súťaže vylúčený, spoločnosť SPP
si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
V prípade, ak bude mať návrh navrhovateľa na príslušnú časť predmetu obstarávania nedostatky,
spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o ich vysvetlenie alebo odstránenie.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o vysvetlenie návrhu na príslušnú časť
predmetu obstarávania v prípade, ak cenový návrh navrhovateľa bude mimoriadne nízky vzhľadom na
trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity.
Platným návrhom na príslušnú časť predmetu obstarávania bude návrh, ktorý vyhovuje požiadavkám
Spoločnosti SPP na predmet obstarávania obsiahnutý v súťažných podkladoch vrátane ich príloh a
zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito dokumentmi. Návrhy
nezodpovedajúce týmto požiadavkám budú zo súťaže vylúčené.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uskutočniť s vybranými navrhovateľmi viacero etáp rokovaní s
možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového návrhu na príslušnú časť
predmetu obstarávania po každej etape rokovaní.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľmi o zmluvných podmienkach vrátane
platobných podmienok.
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Spoločnosť SPP uzatvorí zmluvu na príslušnú časť predmetu obstarávania s navrhovateľom až po
schválení výsledkov OVS v zmysle interných predpisov Spoločnosti.
Ostatným navrhovateľom spoločnosť SPP písomne oznámi, že ich návrh na uzavretie zmluvy na
príslušnú časť predmetu obstarávania odmieta. Ďalšie informácie Spoločnosť neposkytuje.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž, pričom dôvod zrušenia sa
navrhovateľom neoznamuje. O zrušení obchodnej verejnej súťaže spoločnosť SPP písomne upovedomí
všetkých navrhovateľov..
Kritériá na vyhodnotenie návrhov na príslušnú časť predmetu obstarávania v podobe, v akej boli
vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov na jednotlivé časti predmetu obstarávania sa úspešnému/ým
navrhovateľovi/om odošle písomné oznámenie o prijatí jeho/ich návrhu na príslušnú časť predmetu
obstarávania. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh na príslušnú časť
predmetu obstarávania sa odmieta. Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie
súčinnosti k uzavretiu zmluvy v lehote stanovenej vo výzve.
Navrhovatelia týmto berú na vedomie, že vyhlasovateľ je právnickou osobou, ktorá poskytuje finančné
prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o registri partnerov verejného sektora“). Z toho dôvodu môžu byť dodávatelia vyhlasovateľa a ich
subdodávatelia, považovaní za partnerov verejného sektora pri splnení podmienok ustanovených
Zákonom o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak je úspešný navrhovateľ resp. jeho
subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) v spojení s § 2 ods. 2 a 3 Zákona o registri partnerov
verejného sektora považovaný za partnera verejného sektora, je povinný byť zapísaný v Registri
partnerov verejného sektora počas celej doby trvania zmluvy. Za účelom splnenia povinnosti podľa
predchádzajúcej vety je úspešný navrhovateľ (prípadne jeho subdodávateľ, ktorý mu je známy v čase
uzavretia zmluvy) povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora najneskôr v deň uzavretia
zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto obstarávania. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa
bude považovať za neposkytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy a bude zakladať oprávnenie
vyhlasovateľa vylúčiť návrh navrhovateľa zo súťaže.
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/ úspešných navrhovateľov pre každú časť predmetu obstarávania 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 30.11.2021.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov na jednotlivé časti predmetu
obstarávania 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.
17. Dôležité právne informácie:
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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.
V prípade, ak sa Navrhovateľ po poskytnutí súťažných podkladov Vyhlasovateľom nezúčastní
obchodnej verejnej súťaže a návrh nepredloží, poskytne písomné stanovisko so stručným
odôvodnením k neúčasti a nepredloženiu návrhu. Navrhovateľ zašle písomné stanovisko
prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb Vyhlasovateľa uvedených v bode 2.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu súťažných podkladov.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
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