Ev. č. obstarávania: NA-VPP-282-21

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Pranie a žehlenie pracovných odevov a ostatného látkového sortimentu“
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Mgr. Kristína Nagyhajú
e-mail: kristina.nagyhaju@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4191, +421 911 704 487
Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr
do 03.11.2021 do 14:00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Pranie a žehlenie pracovných odevov a ostatného látkového sortimentu

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb súvisiacich s praním a žehlením pracovných
odevov a ostatného látkového sortimentu (ďalej len „sortiment“) pre kuchyňu spoločnosti SPP
v Bratislave.
Požadované služby zahŕňajú pranie, žehlenie, skladanie, balenie, odvoz a dovoz sortimentu 1 x do
týždňa (podľa dohodnutého termínu) na adresu miesta plnenia.
Podrobná špecifikácia sortimentu je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.
Termín poskytovania služieb:
1 x týždenne v čase od 08:00 do 10:00 hod.
Miesto plnenia:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., závodná jedáleň, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

4.

Typ zmluvy
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb „Pranie
a žehlenie pracovných odevov a ostatného látkového sortimentu“ (ďalej len „Zmluva“)
s uchádzačom, ktorý sa v hodnotení umiestni na prvom mieste. Služby budú poskytované na
základe čiastkových zmlúv/objednávok, podľa požiadaviek interného klienta. Pre praktické
naplnenie účelu Zmluvy bude Spoločnosť SPP oprávnená (nie však povinná) vystaviť na
požadované služby ročnú rámcovú objednávku.
Návrh zmluvných podmienok môže byť predmetom rokovania. Pri vypĺňaní návrhu na
plnenie kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v znení, ktoré
tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy. Uchádzač je oprávnený predložiť vo svojej ponuke návrhy na
úpravu alebo doplnenie zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak
výlučne na samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“.
V prípade, ak medzi Spoločnosťou SPP a uchádzačom nedôjde k dohode o predložených
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pripomienkach, alebo v prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol
uchádzačom vyplnený pri zohľadnení zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny, v znení, ktoré
tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy.
5.

Termín poskytnutia služieb a doba trvania záväzkového vzťahu
Tri (3) roky od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy, s možnosťou uplatnenia opcie na
predĺženie platnosti a účinnosti Zmluvy o 1 rok.

6.

Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky
Podklady pre vypracovanie ponuky (ďalej len „Podklady“) tvorí táto Výzva na predkladanie ponúk
a jej prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia sortimentu (návrh na plnenie kritérií)
Príloha č. 2: Návrh zmluvných podmienok
Príloha č. 3: Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti
osobného postavenia
Príloha č. 4: Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania
Príloha č. 5: Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – ekologické pracie a čistiace prostriedky
Príloha č. 6: Krycí list
Príloha č. 7: Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 8: Vzor písomného stanoviska o neúčasti
Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú
uchádzačom poskytnuté cez elektronický portál proebiz.com, na základe písomnej žiadosti
zaslanej e-mailom na adresu kontaktných osôb uvedených v bode 1. tejto Výzvy. Písomnú
žiadosť o poskytnutie podkladov pre vypracovanie ponuky je možné Vyhlasovateľovi
doručiť najneskôr do 01.11.2021 do 12:00 hod.
Spoločnosť SPP po obdržaní žiadosti v zmysle predchádzajúcej vety zašle uchádzačovi pozvánku
na účasť v tejto súťaži prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Súčasťou pozvánky budú
prílohy k tejto Výzve.
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 poskytne Podklady v termíne najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od prijatia
žiadosti o poskytnutie podkladov pre vypracovanie ponuky.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté podklady pre vypracovanie ponuky, je povinný potvrdiť
spoločnosti SPP prevzatie podkladov pre vypracovanie ponuky 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 03.11.2021 do
14:00 hod.

7.

Lehota na predkladanie ponúk: do 08.11.2021 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.
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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:
1. uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania
(oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania),
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,
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,
* 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 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 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 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,
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.
B. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Poskytovateľ musí vykonávať službu tak, aby zamedzil kontaminácii mikrobiologickej, chemickej
a fyzikálnej. Vypranú, vyčistenú, vyžehlenú a poskladanú bielizeň musí poskytovateľ zabaliť do
hygienického obalu. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu vecí
určených k vykonaniu služby, ešte pred jej vykonaním.
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C. Finančné alebo ekonomické postavenie:
Nevyžaduje sa.
9.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia, v zmysle bodu 8, písm. A
nasledovne:
1. Spoločnosť SPP nevyžaduje predloženie dokladu o oprávnení podnikať, nakoľko podmienku
účasti podľa podľa bodu 8 písm. A ods. 1 je možné overiť z verejne dostupných zdrojov.
2. Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodu 8 písm. A ods. 2 až 5 uchádzač
vo svojej ponuke predloží čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy alebo
v prípade bodu 8 písm. A ods. 3 uchádzač predloží čestné vyhláseníe podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo potvrdením vystaveným v súlade s §293ew zákona o sociálnom
poistení v znení zákona 68/2020 Z. z a v súlade s 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.
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
Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť:
1. Čestné vyhlásenie uchádzača:
(i) že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a ich prílohách,
(ii) že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy.
2. Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej uchádzača pri predložení ponuky, ak ponuku
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista
uchádzača.
3. 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. 4 tejto Výzvy.
4. Čestné vyhlásenie, že pri plnení predmetu zákazky budú použité pracie a čistiace prostriedky,
ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ (prostriedky šetrné k životnému prostrediu
a k textíliám). Uchádzač predloží zoznam pracích a čistiacich prostriedkov, ktoré budú použité
pri plnení predmetu zákazky. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy.
5. Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy.
6. Akceptovaný návrh Zmluvy v jednom vyhotovení. Návrh zmluvných podmienok tvorí Prílohu č. 2
tejto Výzvy.
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11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Forma a spôsob predkladania ponúk
Ponuka uchádzača bude pozostávať z dvoch oddelených osobitne označených častí, z ktorých:
a) jedna časť bude obsahovať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a ďalšie
požadované náležitosti ponuky s výnimkou návrhu na plnenie kritérií (ďalej len „dokladová
časť“);
b) druhá časť ponuky bude obsahovať dokumenty, z ktorých vyplýva návrh uchádzača na plnenie
kritérií (ďalej len „kriteriálna časť“).
Každá časť ponuky bude tvoriť samostatný elektronický dokument vo formáte .pdf s nižšie
uvedeným označením, ktorý bude obsahovať scany originálov dokumentov uvedených v bodoch 8
až 10 tejto Výzvy.
Dokladovú časť ponuky uchádzač označí názvom „Dokladová časť – Pranie a žehlenie“.
Kriteriálnu časť ponuky uchádzač označí názvom „Kriteriálna časť – Pranie a žehlenie“.
Povinné náležitosti obsahu ponuky
Dokladová časť ponuky uchádzača musí obsahovať:
1. Krycí list s nasledovnými údajmi:
(i)

obchodné meno a sídlo uchádzača,

(ii)

meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje kontaktnej osoby uchádzača,

(iii) názov predmetu obstarávania,
(iv) zoznam dokumentov predložených v dokladovej a kriteriálnej časti ponuky,
(v) podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača vo veci predloženia ponuky v tomto
postupe obstarávania.
Vzor krycieho listu tvorí Prílohu č. 6 tejto Výzvy.
2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie náležitosti ponuky uvedené
v bodoch 8 až 10 tejto Výzvy.
Doklady sa predkladajú ako scany originálov alebo úradne overených kópií dokumentov vo
formáte .pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com.
Dokladová časť ponuky nesmie obsahovať návrh na plnenie kritérií, ani žiaden dokument,
z ktorého by čo i len čiastočne vyplýval návrh uchádzača na plnenie kritérií alebo cenová
ponuka uchádzača.
Kriteriálna časť ponuky uchádzača musí obsahovať:
1. Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy vyplnený
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve.
2. Návrh Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb „Pranie a žehlenie pracovných odevov
a ostatného látkového sortimentu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy. Návrh Zmluvy
uchádzač predkladá ako vyplnený a podpísaný dokument vo formáte pdf.
Vyššie uvedené doklady ponuky uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte
.pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com.
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
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ustanovené v tejto Výzve, sa bude považovať za nedoručenú, v procese obstarávania sa neotvorí
a nebude sa na ňu prihliadať.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Do hodnotenia ponúk postúpia len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a minimálne
požiadavky určené spoločnosťou SPP.
Kritériom na hodnotenie ponúk je: Najnižšia cena – 100%.
Uchádzači sú povinní v Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 1 tejto Výzvy) naceniť jednotkové
ceny všetkých položiek. Hodnotiť sa bude celková cena za predmet obstarávania podľa tejto
tabuľky.
Tabuľku nie je prípustné meniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie
položky, rozšíriť položky, rozčleniť položky, integrovať položky atď.). Jednotkové ceny je potrebné
uviesť v mene EUR bez DPH so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
Najnižšia celková cena bude vypočítaná ako súčet súčinov jednotkových cien za mernú jednotku
a predpokladaného množstva sortimentu na dobu 4 rokov v EUR bez DPH. Uchádzač s najnižšou
ponúknutou celkovou cenou za predmet obstarávania predloženou podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy
sa umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení vzostupne podľa matematického
poradia.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.
14. 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.
Cena je dohodnutá ako maximálna a konečná a jej platnosť musí byť stanovená na celú dobu
platnosti Zmluvy. V cene musia byť zahrnuté aj všetky prípadné navýšenia nákladov uchádzača
súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy (napr. v dôsledku vývoja minimálnych mzdových nárokov,
inflácie, vývoja cien tovaru a služieb na trhu, nákladov na subdodávky, atď.) a zmeny termínov
plnenia.
Spoločnosť SPP nepripúšťa akékoľvek navýšenie cien v priebehu trvania Zmluvy. Uchádzač je
povinný pri predkladaní cenovej ponuky zohľadniť aktuálne podmienky na trhu a rovnako tak aj
jeho ďalší vývoj.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
15. 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
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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 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.
Spoločnosť SPP uzavrie Zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého ponuka
zodpovedá podmienkam stanoveným vo Výzve na predkladanie ponúk, a ktorý sa na základe
vyhodnotenia ponúk podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
Ostatní uchádzači budú zoradení vzostupne podľa matematického poradia.
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.
16. 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.
17. 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 uchádzača 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,
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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 tejto Výzve, ak sa
vyžaduje zloženie zábezpeky,
i) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom
Spoločnosťou SPP,
j) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu
Spoločnosťou SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,

uzavretom

so

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.
18. 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 medzi uchádzačmi a Spoločnosťou SPP bude prebiehať elektronicky e-mailovou
formou (kristina.nagyhaju@spp.sk , daniela.viglaska@spp.sk).
Pre potreby realizácie tohto obstarávania sa pod pojmom „písomne“ rozumie vyhotovenie
dokumentu v elektronickej forme, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V súvislosti s doručovaním
dokumentu sa pod pojmom „písomne“ rozumie jeho doručenie prostredníctvom správy
elektronickej pošty alebo obdobných elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie je
výslovne uvedené inak.
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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 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.
19. 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 rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto Výzva na
predkladanie ponúk, pričom sa uvedie identifikácia úspešného uchádzača v rozsahu údajov:
obchodné meno, sídlo a IČO.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu s viacerými uchádzačmi.
20. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.01.2022.
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.
21. 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.
22. 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
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na predloženie týchto súhlasov zo strany Spoločnosti SPP. Vzor súhlasu so spracovaním
osobných údajov tvorí prílohu č. 7 tejto Výzvy.
23. 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.
24. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a prílohy k tejto Výzve je možné získať u kontaktných
osôb uvedených v bode 1 tejto Výzvy.
25. 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.
Táto Výzva 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/vsetkysegmenty/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: 25.10.2021
Prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia sortimentu (návrh na plnenie kritérií)
Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok
Príloha č. 3 Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti
osobného postavenia
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Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8

Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – ekologické pracie a čistiace prostriedky
Krycí list
Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
Vzor písomného stanoviska o neúčasti

Prílohy č. 1 až č. 8 budú uchádzačom zaslané na základe e-mailovej žiadosti adresovanej
kontaktným osobám uvedeným v bode 1 tejto Výzvy. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode 6
tejto Výzvy.
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