Evidenčné číslo obstarávania: JN-OVS-250-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Predaj pohľadávok z mandátnej správy II“
1.

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

2.

Kontaktné osoby
Mgr. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352
Mgr. Eva Jaškovičová
e-mail: eva.jaskovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4199, +421 911 019 200

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predaj pohľadávok z mandátnej správy II

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže (ďalej v texte aj „OVS“ alebo „súťaž“) je výber
kupujúceho/ich nevymožených pohľadávok, ktoré boli odovzdané do mandátnej správy mandatárom na
základe Mandátnych rámcových zmlúv uzavretých v roku 2017.
Sumárny prehľad pohľadávok:

SPOLU

Počet
obchodných
partnerov

Čiastka pohľadávky v EUR

Z toho
domácnosti v
EUR

Z toho
maloodber v
EUR

4 501

3 234 502

2 279 820

954 682

Pohľadávky vznikli na základe Zmlúv o združenej dodávke zemného plynu a Zmlúv o združenej
dodávke elektrickej energie v kategórii Domácnosti a Maloodber uzavretých medzi Spoločnosťou SPP
a jej zákazníkmi.
Predmetom postúpenia je okrem istiny aj príslušenstvo k pohľadávkam a pohľadávky predstavujúce
neuhradené trovy konania vrátane trov právneho zastúpenia v súdnom a exekučnom konaní.
Predmet obstarávania je rozdelený na dve (2) časti, pričom navrhovatelia budú môcť predložiť návrh, na
ktorúkoľvek časť alebo na všetky časti predmetu obstarávania. Na každú časť bude zvlášť realizovaná
e-aukcia prostredníctvom e-aukčného portálu www.proebiz.com.
Každá časť predmetu obstarávania sa bude hodnotiť samostatne.
Víťaz každej z častí predmetu obstarávania, bude povinný sa vysporiadať s mandatárom za oprávnené
náklady s doterajším vymáhaním pohľadávok, ktorý vymáhal danú časť predmetu obstarávania pre
Spoločnosť SPP, t.j. za uhradené trovy právneho vymáhania, na ktoré má príslušný mandatár nárok.
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Aktualizovaný zoznam pohľadávok s jednotlivými dlžníkmi bude aktualizovaný ku dňu uzavretia Zmluvy
o postúpení pohľadávok.
Predmet obstarávania sa delí na nasledovné časti (bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch):
I. časť predmetu obstarávania maloodber + domácnosti:
Počet obchodných partnerov

Čiastka pohľadávky v EUR

2 520

1 805 471

II. časť predmetu obstarávania maloodber + domácnosti
Počet obchodných partnerov

Čiastka pohľadávky v EUR

1 981

1 429 031

Navrhovateľ je oprávnený predložiť návrh na všetky časti predmetu súťaže alebo len na niektorú
vybranú časť. Návrh musí byť predložený na príslušnú časť predmetu súťaže v celom jej rozsahu, ako
je uvedené v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov. V prílohe č.1 súťažných podkladov navrhovateľ
uvedie, na ktorú časť predmetu obstarávanie predkladá svoj návrh (všetky časti, vybranú časť).
V prípade, ak sa mandatári, ktorí vymáhali pre Spoločnosť SPP pohľadávky, nezúčastnia e-aukcie
alebo nepredložia najvyšší cenový návrh v rámci e-aukcie, budú po ukončení e-aukcie oslovení na
uplatnenie predkupného práva v zmysle mandátnej zmluvy, formou akceptovania najvyššieho cenového
návrhu, ktorý bol predložený v e-aukcii, v tej časti predmetu obstarávania, v ktorej vymáhali pohľadávky
pre Spoločnosť SPP. Ak sa mandatári, ktorí vymáhali pre Spoločnosť SPP pohľadávky, nezúčastnia eaukcie alebo nepredložia najvyšší cenový návrh v rámci e-aukcie, uzavrie sa tiež trojstranná dohoda
o odovzdaní spisovej dokumentácie s víťazom e-aukcie.
5.

Typ zmluvy
Zmluva o postúpení pohľadávok, ktorej návrh tvorí prílohu č.2 súťažných podkladov.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa
stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou
súťažných podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.

6. Doba trvania záväzkového vzťahu
Jednorazové postúpenie pohľadávok, od podpisu zmluvy na 14 kalendárnych dní.
7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh
môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 30.09.2021
do 10:00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v
elektronickej forme prostredníctvom nasledovnej adresy:
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3435
Vyhlasovateľ poskytuje súťažné podklady výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného
portálu www.proebiz.com.
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Súťažné podklady vrátane príloh Vyhlasovateľ poskytne len subjektu, ktorý má oprávnenie na
podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú predmetom súťaže.
Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa nepožaduje predložiť, ak je
možné podmienku overiť z verejne dostupného zdroja ako napr. www.orsr.sk, inak sa podmienka
preukazuje scanom originálu dokladu o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného
registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci subjekt poskytovať služby, ktoré
sú predmetom súťaže alebo iný doklad o oprávnení podnikať.
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 30.09 2021 do
10:00 hod.
8.

Spôsob podávania návrhov
Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými
v tomto oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob
predkladania návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Návrh musí byť spracovaný a predložený minimálne na jednu časť predmetu súťaže uvedenú v čl. 2.3
súťažných podkladov. Navrhovateľ je oprávnený predložiť návrh na jednu časť predmetu súťaže,
prípadne na všetky jeho časti. Návrh musí byť predložený na príslušnú časť predmetu súťaže v celom
jej rozsahu.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh.
Predloženie návrhu vo forme združenia alebo skupiny dodávateľov sa neumožňuje!

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 04.10.2021 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 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.
Návrh nemožno po jeho predložení odvolať.

10. Podmienky účasti
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa nasledovné
podmienky účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia
podmienok účasti sú upravené v súťažných podkladoch.
a) Osobné postavenie:
Za účelom preukázania osobného postavenia je navrhovateľ povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
1.

Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že:
a)

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
súťažných podkladov;
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b)

nebol na majetok navrhovateľa 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
súťažných podkladov;

c)

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 súťažných podkladov;

d)

nedopustil sa 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 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 súťažných podkladov;

*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 1. písm. c) 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 1. písm. c) (v
časti týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí termínu
predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov dokumentov 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.
Spoločnosť SPP neuzavrie Zmluvu o postúpení pohľadávok s víťazným navrhovateľom,
v prípade, ak si víťazný navrhovateľ ku dňu podpisu Zmluvy o postúpení pohľadávok nevyrovná
svoje finančné záväzky/nedoplatky voči orgánom štátnej správy, územnej alebo miestnej
samosprávy, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Nevyžaduje sa.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Nevyžaduje sa.
d) Ďalšie náležitosti návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť Vyhlasovateľovi aj:
1.

Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií (cenový návrh)* – preukazuje podľa prílohy č.1
súťažných podkladov;
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2.

Návrh Zmluvy o postúpení pohľadávok – preukazuje podľa prílohy č.2 súťažných
podkladov;

3.

Návrh trojstrannej dohody** – preukazuje podľa prílohy č.3 súťažných podkladov;

4.

Čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami obstarávania – preukazuje čestným
vyhlásením podľa prílohy č.5 súťažných podkladov;

*Navrhovatelia môžu predložiť cenový návrh, na jednu časť alebo na obe časti predmetu obstarávania. Každá časť
predmetu obstarávania sa bude vyhodnocovať samostatne.
**Návrh Trojstrannej dohody sa uzavrie iba v prípade, ak sa mandatári, ktorí vymáhali pre Spoločnosť SPP pohľadávky,
nezúčastnia e-aukcie alebo nepredložia najvyšší cenový návrh v rámci e-aukcie, uzavrie sa trojstranná dohoda o odovzdaní
spisovej dokumentácie s víťazom e-aukcie (pre konkrétnu časť premetu obstarávania). Navrhovatelia predložia vo svojom
návrhu podpísaný návrh trojstrannej dohody, čím akceptujú podmienky stanovené v tejto OVS Spoločnosťou SPP.

Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný
portál www.proebiz.com.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Najvyššia cena - 100%
Každá časť predmetu obstarávania sa bude vyhodnocovať samostatne.
Hodnotiť sa bude najvyššie predložená cena za postúpené pohľadávky v EUR, pričom navrhovateľ vo
svojom návrhu uvedie, aj koľko predložená suma predstavuje % z celkovej výšky istiny všetkých
postupovaných pohľadávok.
Najvyššie predložené cenové návrhy v jednotlivých častiach predmetu obstarávania budú
stanovené ako vyvolávacie ceny v elektronických aukciách realizovaných prostredníctvom eaukčného portálu www.proebiz.com.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu (pre každú časť samostatne)
Víťazmi v jednotlivých častiach predmetu obstarávania sa stanú navrhovatelia, ktorí predložia v
jednotlivých e-aukciách najvyššie ceny.
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorý sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste
v poradí.
Postup po e-aukcii:
V prípade, ak sa mandatári, ktorí vymáhali pre Spoločnosť SPP pohľadávky, nezúčastnia e-aukcie
alebo nepredložia najvyšší cenový návrh v rámci e-aukcie, budú po ukončení e-aukcie oslovení na
uplatnenie predkupného práva v zmysle mandátnej zmluvy, formou akceptovania najvyššieho cenového
návrhu, ktorý bol predložený v e-aukcii v tej časti predmetu obstarávania, v ktorej vymáhali pohľadávky
pre Spoločnosť SPP. V prípade nevyužitia predkupného práva sa zmluva o postúpení pohľadávok
uzavrie so spoločnosťou, ktoré predložila najvyšší cenový návrh, v tej ktorej časti predmetu
obstarávania.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení návrhov úspešný navrhovateľ neposkytne súčinnosť k uzavretiu
zmluvy v primeranej lehote stanovenej v písomnej výzve Vyhlasovateľa na uzavretie zmluvy, alebo ak
sa po finálnom vyhodnotení návrhov zistia okolnosti zakladajúce dôvod vylúčenia navrhovateľa a tento
navrhovateľ bude zo súťaže vylúčený, Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť opätovné
vyhodnotenie návrhov a zostaviť nové poradie úspešnosti navrhovateľov. Za týmto účelom si
Vyhlasovateľ vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu v konkrétnej časti predmetu obstarávania
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alebo opätovne požiadať ostatných navrhovateľov o predloženie revidovaných cenových návrhov, a to
bez účasti navrhovateľa, ktorý neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol zo súťaže vylúčený.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvy s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta.
Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy v lehote
stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov 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 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:
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.
Toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na webovej stránke
Vyhlasovateľa a zároveň sa za účelom podpory účasti v obchodnej verejnej súťaži zverejňuje aj na
portáloch www.verejnesutaze.sk a www.ezakazky.sk.
Ďalšie súvisiace informácie, podklady, dokumentácia a komunikácia Vyhlasovateľa, ktoré smerujú
najmä k vysvetľovaniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, zmene podmienok obchodnej verejnej
súťaže (napr. zmena lehoty na predkladanie návrhov, predĺženie lehoty viazanosti návrhov, atď),
prípadne k zrušeniu obchodnej verejnej súťaže a informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže budú
zverejnené iba na webovej stránke Vyhlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že pojem v texte tohto
oznámenia „zverejnenie rovnakým spôsobom, akým bola obchodná verejná súťaž zverejnená“ (vo
všetkých gramatických tvaroch) sa interpretuje ako zverejnenie príslušnej informácie na webovej
stránke Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ preto odporúča sledovať webovú stránku Vyhlasovateľa
https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/
Dátum zverejnenia: 23.09.2021

