Evidenčné číslo obstarávania: JN-VPP-226-21

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Rekonštrukcia strechy a dažďového žľabu na administratívnej budove
Moldavská KE
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“, alebo „Objednávateľ“)
Mgr. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4205, +421 905 708 352
Ing. Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr
do 02.09.2021 do 10:00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Rekonštrukcia strechy a dažďového žľabu na administratívnej budove Moldavská KE

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia strechy a dažďového žľabu na administratívnej
budove SPP v Košiciach na Moldavskej ulici.
Požadované práce:
 Odstránenie štrkového násypu, ochrannej textílie, ochranných XPS dosák a separačnej
textílie z plochej strechy nad zádverím a vstupnou halou,
 Dočasná demontáž časti zábradlia nad vstupnou bránou,
 Demontáž oplechovania atiky v zóne okolo dotknutej strechy,
 Demontáž ľahkého preskleného prístrešku nad vstupnou bránou,
 Demontáž hranatého plechového dažďového žľabu sponad vstupnej brány,
 Demontáž časti ľahkej presklenej fasády z atiky nad prístreškom.
Z dôvodu zlého technického stavu strešného plášťa a odvodňovacieho systému, je navrhnuté
komplexné riešenie, PD i rozpočet sa skladá z dvoch časti: zatekajúci žľab a strešný plášť nad
vstupom.
Jednoplášťová plochá strecha nad prvým NP v zóne nad zádverím a vstupnou halou vykazuje
značné defekty a spôsobuje zatekanie zrážkovej vody do stropu a zaveseného podhľadu. Jej
rekonštrukcia je nevyhnutná a bude spočívať v uložení dodatočnej separačnej vrstvy a PVC
fóliovej krytiny na túto zónu, skladba búrania existujúceho plášťa a uloženie vrstiev na strechu
je detailne popísaná v projektovej dokumentácií.
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Odstránená bude ľahká presklená strieška nad hlavným vstupom do budovy a nahradená
konzolovou plochou strechou, ktorá bude mať vzhľad ťažkej konštrukcie, čím sa celkovo
zabráni súčasnému zatekaniu. Na uvedené bol spracovaný i statický posudok, ktorý tvorí
súčasť projektovej dokumentácie.
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je vo vypracovanej PD, ktorá tvorí prílohu č.1
tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Súčasťou zhotovenia stavby bude aj zabezpečenie:
 ochrany existujúcich inžinierskych sietí počas realizácie stavebných prác,
 nakladanie s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a ich odovzdanie oprávnenej
osobe na ich zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „evidenčných listov odpadov“.
Výzisk dosiahnutý z prípadného zhodnotenia odpadu, resp. z prípadného predaja odpadu
ako druhotnej suroviny je majetkom objednávateľa (spoločnosť SPP). 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 zakreslením do pôvodnej projektovej
dokumentácie, zvýraznené a podpísané,
 odovzdanie atestov a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov,
osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu
zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, záručných listov a pod.,
 vybudovanie a demontáže prípadných objektov zariadenia staveniska.
Miesto realizácie stavebných prác: Areál SPP na Moldavskej ulici č.12 v Košiciach,
Obhliadka miesta realizácie stavebných prác:
Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 24.8.2021 o 10:00 hod. na adrese Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. Moldavská
č.12, Košice – stretnutie uchádzačov bude na vrátnici
administratívnej budovy.
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Silvia Mráziková, tel.: +421 905 464 360, email.: silvia.mrazikova@spp.sk
Ponuku v tomto obstarávaní budú môcť predložiť iba uchádzači, ktorí absolvujú
obhliadku miesta realizácie stavebných prác, ktoré sú predmetom obstarávania.
Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša uchádzač.
Individuálna obhliadka v inom termíne nebude uchádzačom umožnená!
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo, po vykonanej obhliadke doplniť, prípadne upraviť
požadovanú technickú špecifikáciu navrhovaného riešenia alebo doplnenie materiálov alebo
stavebných prác potrebných na realizáciu diela. Prípadné zmeny a doplnenia budú uvedené
v Zápise z obhliadky. Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho
vyhotovenia, bude zaslaný všetkým uchádzačom, ktorí sa zúčastnili obhliadky.
4.

Typ zmluvy
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, ktorej prílohou bude cenová ponuka
vrátane technickej špecifikácie (výkaz výmer) a Všeobecné obchodné podmienky SPP.
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Spoločnosťou SPP stanovené Obchodné podmienky sú uvedené v tejto výzve a vo
Všeobecných obchodných podmienkach SPP, ktoré sú súčasťou tejto Výzvy, ako príloha č.3.
Záručná doba na zákazku je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia
diela ako celku.
5.

Termín uskutočnenia stavebných prác / Doba trvania záväzkového vzťahu
do 14.11.2021 od akceptácie objednávky zo strany zhotoviteľa.

6.

Lehota na predkladanie ponúk:
do 03.09.2021 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 www.proebiz.com v súlade s bodom 7. tejto výzvy.

7.

Forma a spôsob predkladania ponúk
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom e-aukčného portálu www.proebiz.com.
Ponuku môže predložiť iba subjekt, ktorý je registrovaný vo www.proebiz.com, zúčastnil sa
obhliadky predmetu zákazky a prihlásil sa do aukčného prípadu organizovaného
Spoločnosťou SPP VPP – Rekonštrukcia strechy a dažďového žľabu na administratívnej
budove Moldavská KE.
Pre registráciu do e-aukčného portálu proebiz.com kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3423

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.

je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (uskutočňovať stavebné
práce) - preukazuje výpisom z obchodného registra/živnostenského registra alebo
iným dokladom o oprávnení podnikať preukazujúcim oprávnenie realizovať
stavebné práce, ktoré sú predmetom obstarávania. Predložený doklad nesmie byť
starší ako 3 mesiace od zverejnenia obstarávania;

2.

nebol on ani jeho štatutárny orgán ani člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný
hospodársky trestný čin – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.4 výzvy
na predkladanie ponúk;

3.

nebol na majetok uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.4 výzvy
na predkladanie ponúk;

4.

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 podľa prílohy č.4 výzvy na predkladanie ponúk;
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5.

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tohto 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 a prehlási, že počas plnenia
zmluvy sa zaviaže plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných predpisov tak,
aby neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov –
preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.4 výzvy na predkladanie ponúk;

*V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem iného,
prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť
zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne
zárobkovo činná osoba.
V súlade s uvedeným, bude Vyhlasovateľ posudzovať navrhovateľa ako navrhovateľa, ktorý spĺňa
podmienku účasti podľa bodu 4. v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, v prípade, ak navrhovateľ
preukáže, že má predĺženú splatnosť poistného, ktoré je povinný platiť, v súlade s § 293ew ods. 2 písm.
b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona 68/2020 Z. z a v súlade s nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. z 20.mája 2020 o splatnosti poistného na sociálne
poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19 v platnom znení;
Obdobne postupuje navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 4. (v časti
týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí termínu
predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.

Doklady uchádzač predkladá ako scany originálov dokumentov alebo úradne
overených kópií vo formáte pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com. Čestné
vyhlásenie si členovia komisie overia na verejne dostupných webových stránkach
jednotlivých verejných inštitúcií resp. webových stránkach poisťovní.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej
spôsobilosti:
1.

Dokladom o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude zodpovedná za plnenie predmetu
zmluvy, vydaného na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané
činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a
zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov, s odborným zameraním – stavbyvedúci. – preukazuje dokladom o
odbornej spôsobilosti, ktorý 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.

2.

Čestným vyhlásením uchádzača, že odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci uvedený
v ponuke) bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy počas celej doby platnosti
zmluvy – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.5 výzvy na predkladanie
ponúk;

3.

Čestným vyhlásením, že uchádzač disponuje takými technickými a personálnymi
zdrojmi, že je schopný zrealizovať zákazku v termíne do 14.11.2021 – preukazuje
čestným vyhlásením podľa prílohy č.6 výzvy na predkladanie ponúk;

Doklady uchádzač predkladá ako scany originálov dokumentov alebo úradne
overených kópií vo formáte pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie – NEVYŽADUJE SA
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d) Ďalšie náležitosti ponuky
1.

krycí list – preukazuje podľa vzoru prílohy č.8 výzvy na predkladanie ponúk;

2.

cenová ponuka (vyplnený výkaz výmer) – preukazuje podľa prílohy č.2 výzvy na
predkladanie ponúk. Cenovú ponuku (výkaz výmer) uchádzač predkladá 1x ako
podpísané scany dokumentov v pdf a 1 x ako vyplnený excelovský dokument a 1 x
zadá celkovú cenu v EUR bez DPH do príslušnej kolónky na portáli
www.proebiz.com.

3.

akceptované VOP – preukazuje podľa prílohy č.3 výzvy na predkladanie ponúk;

4.

čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami obstarávania – preukazuje čestným
vyhlásením podľa prílohy č.7 výzvy na predkladanie ponúk;

Doklady uchádzač predkladá ako scany originálov dokumentov alebo úradne
overených kópií vo formáte pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com.
9.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalších náležitostí ponuky:
Všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie požadované
doklady (ďalšie náležitosti ponuky)
vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača a predložené ako
scan originálu dokladu v
elektronickej forme na elektronický portál PROebiz.
Predloženie ponuky vo forme združenia alebo skupiny dodávateľov sa neumožňuje!
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.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení.

10. Zábezpeka - NEVYŽADUJE SA
11. 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 zákazky v EUR bez DPH.
1. Kolo – dokladová časť:

Členovia komisie pre hodnotenie splnenia podmienok účasti skontrolujú dokladovú časť
ponuky tých uchádzačov, ktorí predložili svoje ponuky prostredníctvom e-aukčného portálu
www.proebiz.com a zúčastnili sa na obhliadke predmetu zákazky. Uchádzači predložia
dokladovú časť ponuky ako scany dokumentov vo formáte pdf do príloh účastníkov na eaukčný portál www.proebiz.com.
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2. Kolo – cenová časť:

Hodnotené budú len tie ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti stanovené
spoločnosťou SPP. Hodnotiť sa bude najnižšia celková cena (súčet jednotlivých položiek
prerátaný predpokladanými množstvami výkazu výmeru) za predmet zákazky.
Na prvom mieste sa umiestni uchádzač, ktorého celková cena bude najnižšia. Ostatní
uchádzači budú zoradení vzostupne podľa výšky predložených celkových cien od najnižšej po
najvyššiu.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo s vybranými uchádzačmi rokovať o predložených
ponukách, aj vo viacerých kolách a v rôznych formách (osobne, revidovaná cenová ponuka, eaukcia) a to aj opakovane.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, uzavrieť zmluvu (objednávku)
len s jedným uchádzačom alebo uzavrieť zmluvu (objednávku) s viacerými uchádzačmi.
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.
V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady potrebné pre zhotovenie diela
v súlade s požiadavkami spoločnosti SPP uvedenými v tejto výzvy a jej prílohách. Celková
cena za dielo musí byť uvedená v EUR bez DPH.
12. Cena, mena a platobné podmienky
Navrhovaná cena za plnenie predmetu obstarávania musí byť v ponuke uchádzača uvedená v
mene euro bez dane z pridanej hodnoty a musí byť v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi o cenách, najmä so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ako aj
primeraný zisk dodávateľa.
Do ceny je potrebné započítať aj všetky súvisiace náklady, ktoré sú potrebné pre kompletné
dodanie zákazky v súlade s touto výzvou a jej prílohami.
Súčasťou ponuky musí byť cenová ponuka vypracovaná na základe zoznamu položiek
(výkazu výmer), ktorý sú súčasťou tejto výzvy.
Upozorňujeme uchádzačov, že cenu za predmet obstarávania je potrebné stanoviť tak,
aby zahŕňala všetky potrebné činnosti. Pri oceňovaní stavebných 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.
Uchádzač je povinný k stanoveniu ceny diela pristupovať s riadnou odbornou starostlivosťou.
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných
podmienkach Spoločnosti SPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie
ponúk ako Príloha č.3.
Platobné a fakturačné podmienky:
Fakturácia bude po ukončení a odovzdaní diela.
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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.
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 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.
13. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Ponuky budú vyhodnotené na základe hodnotiacich kritérií uvedených v tejto výzve na
predkladanie ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačom alebo vybranými uchádzačmi
o predložených ponukách.
Uchádzači môžu byť vyzvaní na predloženie revidovanej cenovej ponuky, a to aj vo viacerých
kolách a úrovniach. Za účelom predkladania revidovaných cenových ponúk si Spoločnosť SPP
vyhradzuje právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo uskutočniť individuálne rokovania s
uchádzačmi realizované osobne alebo prostredníctvom telekonferencie. V prípade realizácie
elektronickej aukcie budú detailné podmienky a termín konania elektronickej aukcie oznámené
uchádzačom v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii zaslanej prostredníctvom
elektronického aukčného portálu proebiz.com.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo 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 po elektronickej aukcii rokovať o cene s vybranými
uchádzačmi a to aj opakovane.
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.
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V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky,
alebo neposkytne súčinnosť k uzavretiu zmluvy (objednávky) 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.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia
dôvodu. O zrušení obstarávania budú písomne upovedomení všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuky v tomto obstarávaní.
14. 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 o uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade
ak cenová ponuka uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky
dodávania obstarávanej komodity. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť z postupu
obstarávania ponuku uchádzača, ktorá je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky
dodávania obstarávanej komodity.
15. 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.
16. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
Komunikácia medzi uchádzačmi a Spoločnosťou SPP bude prebiehať elektronicky emailovou
formou (pavel.janos@spp.sk , jana.kozakovicova@spp.sk).
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.
17. 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 (objednávky).
Výsledok obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva
na predkladanie ponúk, pričom sa uvedie identifikácia úspešného uchádzača/ úspešných
uchádzačov v rozsahu údajov: obchodné meno, sídlo a IČO.
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Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
18. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.10.2021.
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.
19. Zverejnenie zmluvy/objednávky
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (objednávka), ktorej uzavretie bude výsledkom tohto
obstarávania, alebo informácia o uzavretí zmluvy (objednávky), môže byť predmetom
sprístupnenia alebo zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Infozákon“). V zmysle Infozákona
sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa
nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy (objednávky), ktoré obsahujú
informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje (t.j. aj obchodné tajomstvo). V prípade,
ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet
jeho obchodného tajomstva, je povinný Spoločnosti SPP túto skutočnosť písomne oznámiť
pred uzavretím zmluvy (objednávky) spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich
predmet jeho obchodného tajomstva v súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Uchádzač zároveň berie na vedomie, že rozhodnutie
o prípadnom zverejnení zmluvy (objednávky) alebo informácie o uzavretí zmluvy (objednávky)
prináleží výlučne Spoločnosti SPP.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
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23. UPOZORNENIE:
Táto výzva na predkladanie ponúk nepredstavuje verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle
§ 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) ani vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281
Obchodného zákonníka a Spoločnosť SPP nezaväzuje na uzavretie zmluvy. Toto
obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a
predložením ponuky a účasťou uchádzača v procese obstarávania.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo v lehote na prekladanie ponúk zmeniť, prípadne doplniť
podmienky obstarávania uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo jej prílohách.
Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok obstarávania budú zverejnené rovnakým
spôsobom ako táto výzva na predkladanie ponúk a uchádzači, ktorí už predložili svoju ponuku
budú o zmene podmienok písomne informovaní.
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8

Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania – Projektová dokumentácia
Cenová ponuka – výkaz výmer
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPP
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok
účasti osobného postavenia
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – odborne spôsobilá osoba
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – dodržanie termínu plnenia
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania,
informácia o subdodávateľoch
Krycí list

Vyššie uvedené prílohy budú uchádzačom poskytnuté až po zaregistrovaní sa na
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3423

