Evidenčné číslo obstarávania: KO-VPP-195-21

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
BA, Rekonštrukcia hlavného vstupu AB I. – zmena č.1
(všetky zmeny sú vyznačené červeným písmom).
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“, alebo aj „Objednávateľ“)
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331
Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530,
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do
13.08. 2021 do 10,00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
BA, Rekonštrukcia hlavného vstupu AB I

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Popis jestvujúceho stavu:
Hlavný vstup na zvýšenom 1.NP do administratívnej budovy AB I., sídla Spoločnosti SPP, na ul.
Mlynské nivy 44/a v Bratislave, zabezpečujú 2 ks jestvujúcich oblúkových automatických dverí, jedny
dvere sú exteriérové a druhé interiérové, pričom spolu tvoria kruh s polomerom 1,5m, výška 2,1 m + 0,3
m veniec. Kruhové automatické dvere sú v havarijnom stave a ich opravy sú finančne náročné. Pre zlú
dostupnosť náhradných dielov (je potrebné ich vyrábať na mieru) sú termíny opráv dlhé. V zimných
mesiacoch pri poklese vonkajšej teploty dvere netesnia a fúka studený vzduch do vstupnej haly, kde sa
nachádza pult pre informátora a strážnu službu. Vodiace dráhy sú už natoľko poškodené, že sa dvere
zasekávajú. Pri dverách je nainštalovaná vertikálna tepelná clona, ktorá zabráni vnikaniu studeného
vzduchu pri otvorených alebo pokazených dverách len čiastočne v malej miere.
Dvere sú súčasťou vstupnej zasklenej steny, ktorej konštrukcia je hliníková rámová a kruhové posuvné
dvere tvoria v rámci nej samostatnú časť. Po stranách sa nachádzajú 2 ks. von otváravých 2-krídlových
dverí, svetlík je neotváravý.
Popis predmetu obstarávania:
Alternatíva č. I:
Predmetom obstarávania je výmena 1 ks vstupných dverí AB I, za nové automatické karuselové dvere
s dvomi krídlami a oblúkovým nočným uzáverom. Požadovaná podrobná špecifikácia predmetu
obstarávania je v projektovej dokumentácii vypracovanej spol. Ateliér Kusá spol. s r.o., Prievozská 37,
821 09 Bratislava, v 06/2021 (ďalej len „PD“), ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy. Súčasťou PD je aj
výkaz výmer pre ocenenie pre bližšiu špecifikáciu predmetu obstarávania.
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Súčasťou ponuky, predloženej uchádzačom, bude technická špecifikácia navrhovaných automatických
karuselových dverí, ktorá musí spĺňať parametre a požiadavky uvedené v PD, s výnikou materiálu
čistiacej zóny, kde je požadovaná zmena na gumovú rohož.
Alternatíva č. II:
Spoločnosť SPP umožňuje predložiť ponuku na alternatívne riešenie s trojkrídlovým turniketom.
Súčasťou dverí s trojkrídlovým turniketom musí byť aj nočný uzáver.
Uchádzačom sa umožňuje predloženie ponuky na alternatívu č. I. alebo na alternatívu č. II. alebo aj na
obe alternatívy.
Súčasťou zhotovenia diela bude aj zabezpečenie:
- ochrany jestvujúcich vedení počas vykonávania stavby,
- nakladania s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby 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,
- vykonávanie kompletizačnej činnosti v rámci celej stavby,
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vo výkresovej forme v dvoch exemplároch,
- vykonanie funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a STN,
odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie k stavbe 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.,
- vybudovanie a demontáž prípadných objektov zariadenia staveniska.
Miesto realizácie diela:
Administratívna budova objednávateľa AB I., Mlynské nivy 44/a, Bratislava.
3.1. Obhliadka miesta realizácie:
Uchádzačom sa umožňuje vykonať spoločnú obhliadku hlavného vstupu AB I. Akékoľvek náklady
spojené s obhliadkou znáša uchádzač.
Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 12.08.2021 o 09,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – stretnutie uchádzačov na vrátnici AB I.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky – manažér projektu: Ing. Jozef Časnocha, tel.: +421 905 312
968, e-mail.: jozef.casnocha@spp.sk
Spoločnosť SPP odporúča zúčastniť sa na spoločnej obhliadke miesta v stanovenom termíne,
individuálna obhliadka v inom termíne (za účasti zástupcov Spoločnosti SPP) nebude umožnená.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, tvorí súčasť
súťažných podkladov a bude zaslaný všetkým uchádzačom, ktorým Spoločnosť SPP zaslala súťažné
podklady.
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Záznam z obhliadky vykonanej dňa 12.08.2021 je v Prílohe č. 9 tejto výzvy. Na základe obhliadky došlo
ku zmenám špecifikácie predmetu obstarávania, prehodnoteniu požadovenej lehoty realizácie
a k posunutiu lehoty na predkladanie ponúk.
V prípade záujmu o opätovné vykonanie obhliadky, je možné jej vykonanie individuálne. Vstup do
budovy AB I. je voľne prístupný v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 19,00 hod.
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, ktorej prílohou bude cenová ponuka, technická
špecifikácia dverí a Všeobecné obchodné podmienky SPP.

4.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tohto obstarávania, sa bude realizovať na základe zmluvy, ktorá bude mať
formu objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky budú Všeobecné obchodné podmienky SPP
na zhotovenie diela, ktoré tvoria prílohu podkladov na vypracovanie ponuky, víťazná cenová ponuka
zhotoviteľa a technická špecifikácia dverí.
Spoločnosť SPP požaduje akceptovanie podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných
podmienkach SPP v plnom rozsahu. Akékoľvek zmeny a doplnenia nebudú Spoločnosťou SPP
akceptované.
Záručná doba na zákazku je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela ako
celku.

5.

Termíny plnenia
Termíny plnenia:
a) Termín odovzdania staveniska: do troch pracovných dní od podpisu zmluvy (objednávky),
b) Termín začatia stavby: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia diela: do 6 týždňov od odovzdania staveniska 10 týždňov od podpisu objednávky
(do uvedeného termínu musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí
diela)

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: Realizačná projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktorú vypracovala spoločnosť Ateliér
Kusá spol. s r.o., Prievozská 37, 821 09 Bratislava, v 06/2021
Príloha č. 2: Všeobecné obchodné podmienky SPP;
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia
- vzor;
Príloha č. 4: Zoznam zákaziek (referencií) - vzor
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie - ostatné náležitosti ponuky - vzor;
Príloha č. 6: Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 7: Krycí list ponuky
Príloha č. 8: Písomné stanovisko k neúčasti – vzor
Príloha č. 9: Záznam z obhliadky
b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú
záujemcom poskytnuté cez el. portál proebiz.com na základe písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na
adresu kontaktných osôb uvedených v bode 1. tejto Výzvy: jana.kozakovicova@spp.sk,
jaroslava.iglarova@spp.sk doručenej najneskôr do 16.08.2021 do 10,00 hod.
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Písomná žiadosť záujemcu musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO;
b) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové číslo, e-mail.
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 súťažných podkladov.
Na základe žiadosti o zaslanie Podkladov pre vypracovanie ponuky, Spoločnosť SPP zašle záujemcom
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com výzvu - pozvánku. Vo výzve budú uvedené všetky
príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený portál. Súčasťou výzvy bude aj prihláška, v ktorej
si záujemca zvolí svoje prístupové meno a heslo, odošle ju a následne mu bude zaslaný desaťmiestny
prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi môže vstúpiť do e-aukčného portálu na adrese
https://spp.proebiz.com. V elektronickej aukčnej sieni si môže prevziať kompletné podklady pre
vypracovanie ponuky, ktorými je táto výzva vrátane príloh, oboznámiť sa s prácou v aukčnom prostredí
a následne vložiť svoju ponuku.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté podklady pre vypracovanie ponuky, je povinný potvrdiť
spoločnosti SPP prevzatie Podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou
správy e-mailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby spoločnosti SPP. Podklady
pre vypracovanie ponuky spoločnosť SPP poskytuje výlučne v elektronickej forme.
Uchádzač je oprávnený požiadať spoločnosť SPP o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených
v tejto výzve a podkladoch pre vypracovanie ponuky, 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 17.08. 2021 do 10,00 hod.
7.

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.08.2021 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. Ponuky musia byť predložené elektronicky na portál
proebiz.com v súlade s bodom 13. tejto výzvy.
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 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie ponúk.
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.

8.

Podmienky účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti:
a) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.

uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie
dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom
obstarávania) - preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom o
oprávnení podnikať preukazujúcim oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú
predmetom obstarávania – výpis z obchodného registra sa nepožaduje predložiť,
Spoločnosť SPP si ho overí z verejne dostupných zdrojov.
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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 –
preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača podľa
prílohy č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk,

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 - preukazuje čestným vyhlásením podpísaným
štatutárnym zástupcom uchádzača podľa č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk, 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 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.
V súlade s vyššie 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 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;
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.

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 –
preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača podľa č. 3
tejto výzvy na predkladanie ponúk,

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 – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
uchádzača podľa č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie ponúk.

b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí preukázať technické alebo odborné postavenie:

1. Zoznamom zákaziek uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov.
V zozname uskutočnených zákaziek musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j.
predchádzajúcich 5 rokov (5 rokov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk v tomto
obstarávaní) uskutočnil realizáciu minimálne troch (3) zákaziek (len ukončené zákazky)
rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky (dodávka a montáž
automatických dverí) v celkovom minimálnom finančnom objeme za požadované obdobie spolu
vo výške 30 000,- EUR bez DPH.
Zoznam zákaziek musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- Názov predmetu zmluvy, miesto realizácie zmluvy
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-

Stručný popis zmluvy
Termín plnenia zmluvy (od-do)
Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH
Obchodné meno a sídlo objednávateľa
Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónne a e-mailové spojenie.

Zoznam zrealizovaných zákaziek (referencií) musí obsahovať zákazky realizované výlučne
uchádzačom. Ak uchádzač predloží referencie realizované treťou stranou, Spoločnosť SPP
takéto referencie neuzná.
Vzor zoznamu realizovaných zákaziek je v Prílohe č. 4 tejto výzvy.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Nepožaduje sa.
9.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti sú uvedené v bode č.8.
Všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie požadované doklady
(náležitosti ponuky) vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača
a predložené ako
scan originálu dokladu v elektronickej forme na elektronický portál
proebiz.com
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
1. 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, vrátane bezvýhradného súhlasu s
návrhom Všeobecných obchodných podmienok SPP;
b) že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy na predkladanie
ponúk.
2. Uchádzač vo svojej ponuke uvedie informáciu o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač
v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa/-ov, spolu s uvedením identifikačných údajov
subdodávateľa/-ov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa, údaj o rozsahu subdodávky
v %.
Vzor informácie o subdodávateľoch tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
11. Zábezpeka
nevyžaduje sa
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12. Komunikácia: elektronicky na adresu jana.kozakovičova@spp.sk; jaroslava.iglarova@spp.sk;
13. Forma a spôsob predkladania ponúk
a) Spôsob predloženia ponúk:
Ponuka uchádzača musí byť predložená len v elektronickej forme. Ponuku musí uchádzač vložiť v
lehote na predloženie ponúk podľa bodu 7. tejto výzvy do elektronického systému proebiz.com forme
scanu požadovaných dokumentov vo formáte pdf.
b) Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe na el. portál proebiz.com. v lehote na
predloženie ponúk musí obsahovať:
1. Krycí list ponuky vo formáte pdf s nasledovnými údajmi:
a) obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO
b) meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje kontaktnej osoby uchádzača,
c) názov predmetu obstarávania, uviesť aj alternatívu/alternatívy, pre ktorú/é je predložená ponuka.
d) zoznam dokumentov predložených v ponuke,
e) DIČ a údaj o bankovom spojení uchádzača, číslo účtu v tvare IBAN a BIC
f)

celková cena zákazky v EUR bez DPH, aternatíva č. I a/alebo alternatíva č. II.

g) podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača vo veci predloženia ponuky v tomto
postupe obstarávania;
Vzor krycieho listu ponuky je v Prílohe č.7 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
2. Technická špecifikácia navrhovaných karuselových dverí (bez cien) – technická špecifikácia
navrhovaných karuselových dverí pre alternatívu č. I. musí spĺňať parametre uvedené v PD, ktorá
tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy. Pri predkladaní ponuky pre alternatívu č. II. je PD podkladom pre
stanovenie rozmerových a ďalších parametrov dverí s trojkrídlovým turniketom.
3. Cenová ponuka, vypracovaná ocenením výkazu výmer, ktorý je v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Cenovú
ponuku pre alternatívu č. I. a/alebo alternatívu č. II. je potrebné predložiť vo formáte pdf. Výslednú
cenu z cenovej ponuky uchádzač zadá aj do príslušnej kolónky na portáli proebiz.com. Pri
predkladaní ponúk pre obe alternatívy, uchádzač zadá na portál proebiz.com cenu len alternatívy č.
II.
V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady potrebné pre zhotovenie diela v súlade s
požiadavkami spoločnosti SPP uvedenými v tejto výzve. Celková cena za dielo musí byť uvedená v
EUR bez DPH.
4. Doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. tejto výzvy;
5. Doklady - ďalšie náležitosti ponuky podľa bodu 10. tejto výzvy;
Ponuku spracovanú podľa bodu 13.b) uchádzač vloží do systému proebiz.com vo formáte .pdf, a
výslednú celkovú cenu v EUR bez DPH zadá aj do príslušnej kolónky na portáli proebiz.com.
Spoločnosť SPP predloženie variantného riešenia nepripúšťa.
Spoločnosť SPP predloženie ponuky skupinou dodávateľov neumožňuje.
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.
7
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk je:
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Hodnotiť sa bude celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Na 1. mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou. Ostatným ponukám budú priradené
ďalšie miesta v poradí vzostupne. Ponuka s najvyššou celkovou cenou bude umiestnená na mieste s
najvyšším poradovým číslom.
V prípade, ak bude mať ponuka uchádzača nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať
uchádzača o ich vysvetlenie alebo odstránenie. 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.
Cenová ponuka úspešného uchádzača, sa stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (objednávky).
15. Cena, mena a platobné podmienky
Navrhovaná zmluvná cena za dodanie 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 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.
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienkach Spoločnosti SPP, ktoré tvoria prílohu podkladov na vypracovanie ponuky.
Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača na predmet zmluvy a
primeraný zisk.
Upozorňujeme uchádzačov, že cenu za predmet obstarávania je potrebné stanoviť tak, aby zahŕňala
nielen všetky položky v poskytnutom výkaze výmer, ale zohľadňovala kompletnú projektovú
dokumentáciu. Pri oceňovaní prác a dodávok treba vychádzať z požiadavky, že všetky oceňované
zariadenia a dodávky musia byť plne funkčné, ich inštalácia musí byť v zmysle platných noriem
a technologických postupov výrobcov materiálov a v požadovanej kvalite.
Ponuka musí byť predložená na celú zákazku v rozsahu podľa PD, ktorá je v Prílohe č.1 tejto výzvy. Pri
spracovaní ceny predmetu obstarávania požadujeme vpísať jednotkové ceny do jednotlivých položiek
výkazu výmer, ktorý je v Prílohe č.1 tejto výzvy. Poskytnutý výkaz výmer je vo formáte excel (.xls).
Neumožňuje sa vytvárať súborné položky a meniť text položiek. Pri oceňovaní výkazu výmer uchádzači
ocenia všetky položky poskytnutého výkazu výmer. Celková cena položky bude uvedená ako súčin
jednotkovej ceny a množstva uvedeného u položky. Všetky ceny musia byť uvedené v mene EUR bez
DPH. Výsledná cena je daná súčtom všetkých položiek.
Cenová ponuka pre každú alternatívu musí obsahovať podrobnú cenovú špecifikáciu – cenovú
kalkuláciu. Nepostačuje uviesť len výslednú cenu, je potrebné uviesť aj výpočet ceny (uviesť cenu
dodávky a montáže dverí, cenu gumovej rohože, nočného uzáveru, demontáže...)
Prípadné požiadavky úspešného uchádzača na zvýšenie ceny počas realizácie predmetu obstarávania
odvolávajúce sa na chýbajúce položky v poskytnutom výkaze výmer, ktoré však projektová
dokumentácie obsahuje, nebudú akceptované.
Uchádzač je povinný k stanoveniu ceny diela pristupovať s riadnou odbornou starostlivosťou. Riadnou
odbornou starostlivosťou sa rozumie najmä vykonanie obhliadky stavby, ktorú mu Spoločnosť SPP
umožňuje vykonať pred predložením ponuky v súťaži, riadne oboznámenie sa s celou projektovou
dokumentáciou a podkladmi pre vypracovanie ponuky, prípadné využitie možnosti požiadať Spoločnosť
SPP o vysvetlenie a doplnenie podkladov pre vypracovanie ponuky v stanovenej lehote. V prípade že
uchádzač pri vypracovávaní ponuky zistí, že projektová dokumentácia obsahuje práce a dodávky, ktoré
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chýbajú v poskytnutom výkaze výmer, alebo ich výmera uvedená vo výkaze výmer nie je správne
stanovená, uchádzač je povinný zoznam zistených rozdielov zaslať Spoločnosti SPP formou Žiadosti
o vysvetlenie. Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie podkladov pre vypracovanie ponuky je uchádzač
povinný zaslať Spoločnosti SPP v lehote stanovenej v bode 1 tejto Výzvy. Spoločnosť SPP posúdi
predložené žiadosti o vysvetlenie a doplnenie podkladov. V prípade, ak uchádzači predložia zoznam
„chýbajúcich“ položiek, Spoločnosť SPP vykoná sumarizáciu „chýbajúcich“ položiek a túto sumarizáciu
„chýbajúcich“ položiek zašle všetkým uchádzačom ako doplnenie výkazu výmer.
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvy, ktorá bude mať formu objednávky, ktorej prílohu
bude cenová ponuka, technická špecifikácia dverí a Všeobecné obchodné podmienky SPP.
Platobné podmienky:
Cenu za dodanie plnenia predmetu objednávky uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ
vystaví a doručí Objednávateľovi do 15 dní od odovzdania a prevzatia predmetu objednávky.
Prílohou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude odsúhlasený Objednávateľom.
V prípade, ak dielo bude prevzaté s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu diela,
objednávateľ je oprávnený zadržať z faktúry sumu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela
bez DPH (ďalej len „zádržné“). Zádržné vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH
uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 7 pracovných dní od dátumu podpísania Zápisu o odstránení
všetkých vád, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane, pričom za deň splnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
Náležitosti faktúr sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach SPP, ktoré sú
v Prílohe č. 2 tetjo výzvy a budú tvoriť prílohu objednávky.
Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať aj v skoršom termíne.
Zhotoviteľ bude povinný fakturovať len skutočne vykonané práce.
Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať okrem náležitostí, ktoré sú uvedené vo Všeobecných
obchodných podmienkach SPP aj:
- informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak dochádza k predmetnému prenosu daňovej povinnosti
na príjemcu plnenia;
Úspešný uchádzač je pred uzavretím zmluvy (objednávky) povinný označiť, ktoré činnosti v rámci
plnenia predmetu zmluvy sa budú považovať za stavebnú činnosť pre účely fakturácie plnenia a úhrady
dane z pridanej hodnoty v zmysle príslušných všeobecne záväzných daňových právnych predpisov.
Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za neposkytnutie súčinnosti
k uzavretiu zmluvy.
16. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Ponuky budú vyhodnotené na základe hodnotiacich kritérií uvedených v tejto výzve na predkladanie
ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje
o predložených ponukách.

právo rokovať s uchádzačom alebo vybranými uchádzačmi

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.
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Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uskutočniť zúžený výber uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie revidovanej cenovej ponuky spôsobom podľa predchádzajúceho odseku a/alebo rokovať
s vybranými uchádzačmi o podmienkach zmluvy.
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, 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 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.
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. 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 svoje 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,
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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 tejto súťaže 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.
Spoločnosť SPP si zároveň vyhradzuje právo požiadať uchádzača o zmenu navrhovaného
subdodávateľa v prípade, ak je tento subdodávateľ zaradený do Zoznamu dodávateľov s negatívnym
hodnotením vedeným Spoločnosťou SPP.
19. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
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
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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. Vo výzve podľa predchádzajúcej vety
bude úspešnému uchádzačovi určená primeraná lehota na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy.
Výsledok obstarávania bude zverejnený ne 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.
21. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2021.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk.
Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
22. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania, alebo
informácia o uzavretí zmluvy, 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 nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, 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 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 alebo informácie
o uzavretí zmluvy 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 tejto súťaže, pokiaľ uchádzač nespracúva
osobné údaje dotknutej osoby na inom právnom základe. Uchádzač predložením svojej ponuky
potvrdzuje, že od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú za účelom realizácie tejto
súťaže spracúvané, vrátane ich poskytovania Spoločnosti SPP, uvedený súhlas získal a že tieto
dotknuté osoby riadne poučil o účele, rozsahu a dobe spracúvania ich osobných údajov.
Uchádzač je povinný vyššie uvedené súhlasy dotknutých osôb predložiť Spoločnosti SPP do 3
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie týchto súhlasov zo strany Spoločnosti SPP.
Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí Prílohu č. 6 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.
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25. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a podklady pre vypracovanie ponuky je možné získať u
kontaktných osôb uvedených v bode 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

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.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo túto výzvu na predkladanie ponúk zrušiť, a to aj bez uvedenia
dôvodu. Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto výzva na predkladanie ponúk
vyhlásená.
Táto výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na webovej stránke Spoločnosti SPP a zároveň sa za
účelom podpory účasti v súťaži zverejňuje aj na portáloch www.verejnesutaze.sk a www.ezakazky.sk.
Ďalšie súvisiace informácie, podklady, dokumentácia a komunikácia Spoločnosti SPP, ktoré smerujú
najmä k vysvetľovaniu podmienok obstarávania, zmene podmienok obstarávania (napr. zmena lehoty
na predkladanie ponúk, predĺženie lehoty viazanosti ponúk, atď), prípadne k zrušeniu obstarávania
a informácia o výsledku obstarávania budú zverejnené iba na webovej stránke Spoločnosti SPP.
Z uvedeného vyplýva, že pojem v texte tohto oznámenia „zverejnenie rovnakým spôsobom, akým bola
táto výzva na predkladanie ponúk zverejnená“ (vo všetkých gramatických tvaroch) sa interpretuje ako
zverejnenie príslušnej informácie na webovej stránke Spoločnosti SPP. Spoločnosť SPP preto
odporúča sledovať svoju webovú stránku https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/.
V prípade, ak sa tohto obstarávania nezúčastníte a ponuku nepredložíte, dovoľujeme si Vás
požiadať o poskytnutie písomného
stanoviska so stručným odôvodnením k neúčasti
a nepredloženiu ponuky. Písomné stanovisko zašlite prosím prostredníctvom e-mailu na adresu
kontaktných osôb uvedných v bode č. 1 tejto výzvy.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č.8 tejto výzvy.
Dátum zverejnenia: 05.08.2021
Dátum zverejnenia – zmena č. 1: 13.08.2021
Prílohy (poskytované elektronicky cez portál proebiz.com):
Príloha č. 1: Realizačná projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktorú vypracovala spoločnosť Ateliér
Kusá spol. s r.o., Prievozská 37, 821 09 Bratislava, v 06/2021
Príloha č. 2: Všeobecné obchodné podmienky SPP;
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia
- vzor;
Príloha č. 4: Zoznam zákaziek (referencií) - vzor
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Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie - ostatné náležitosti ponuky - vzor;
Príloha č. 6: Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 7: Krycí list ponuky
Príloha č. 8: Písomné stanovisko k neúčasti – vzor
Príloha č. 9: Záznam z obhliadky
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