Evidenčné číslo obstarávania: JN-OVS-305-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Výstavba nabíjacích staníc pre elektromobily na kľúč v BA, MI, ZV“
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
Ing. Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Výstavba nabíjacích staníc pre elektromobily na kľúč v BA, MI, ZV

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
PREAMBULA:
Spoločnosť SPP sa zúčastnila Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc č.: 11378/2020-4210-52028.
Na základe vyššie uvedenej Výzvy Spoločnosť SPP podala 30.11.2020 Žiadosť o dotáciu na MH SR.
Komisia MH SR na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc (ďalej len „komisia“) schválila dňa
29.09.2021 Žiadosť Spoločnosti SPP o poskytnutie dotácie a 06.10.2021 zaslala návrh Zmluvy o
poskytnutí dotácie. V Zmluve o poskytnutí dotácie bola uvedená suma dotácie na 3 lokality, celkovo
vo výške 22.500 € (s DPH).
Zmluva o poskytnutí dotácie bola zo strany MH SR podpísaná 27.10.2021. Dňa 02.11.2021 bola
zverejnená v centrálnom registri zmlúv (CRZ), pričom účinná je od 03.11.2021.
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie musí byť spustená prevádzka nabíjacích staníc
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
PREDMET OBSTARÁVANIA:
Predmet obstarávania pozostáva z nasledovných troch (3) častí, pričom Spoločnosť SPP požaduje
dodať celé dielo na kľúč, tzn. jeden dodávateľ (spoločnosť) zabezpečí všetky 3 časti predmetu
obstarávania (na 1. a 3. časť sa umožňuje využiť aj subdodávateľa):
1.

časť - Dodávka, inštalácia a uvedenie elektrických nabíjacích staníc (ďalej v texte aj
„ENS“) do prevádzky (vrátane stavebných prác a kolaudácie v zmysle projektovej
dokumentácie),

2.

časť - Prevádzkovanie a správa elektrických nabíjacích staníc 5 rokov od spustenia
(podmienka dotácie MH SR). Plnenie tejto časti predmetu obstarávania bude možné len na
základe objednávok vystavených zo strany Spoločnosti SPP. Pod prevádzkovaním
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a spravovaním sa má na mysli, že navrhovateľ zabezpečí využívanie služieb nabíjania
používateľom (majiteľom elektromobilov), správu používateľov, vyúčtovanie a administrácia
platieb (s dodržaním daňových, účtovných a ostatných príslušných zákonov),
3.

časť - Údržba a servis elektrických nabíjacích staníc (5 rokov záručný a následný pozáručný
servis, vrátane povinných revízií a nevyhnutných aktualizácii firmvéru ENS). V Rámcovej
zmluve budú uvedené reakčné doby a časy na odstránenie poruchy nabíjania aj nevyhnutnosť
aktualizácie firmvéru pri komunikačnej nezhode medzi elektromobilom a ENS.

Lokality realizácie predmetu obstarávania:
Lokalita 1 (adresa + GPS súradnice)
Informácia o stavebnom konaní
Lokalita 2 (adresa + GPS súradnice)
Informácia o stavebnom konaní
Lokalita 3 (adresa + GPS súradnice)
Informácia o stavebnom konaní

Votrubova 1, Bratislava
48°08'40.7"N 17°08'09.8"E (48.144638, 17.136042)
Bolo vydané stavebné povolenie
Plynárenská 4, Michalovce
48°44'34.2"N 21°55'43.5"E (48.742829, 21.928750)
Bolo vydané stavebné povolenie
Lieskovská cesta 5, Zvolen
48°34'33.3"N 19°09'28.5"E (48.575910, 19.157922)
Vydané oznámenie stavebného úradu k ohláseniu
drobnej stavby, že nemá proti uskutočneniu námietky

Obhliadka miesta predmetu obstarávania (lokalita BA):
Spoločnosť SPP umožňuje navrhovateľom zúčastniť sa obhliadky predmetu zákazky (konkrétne lokality
BA).
Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ.
Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 22.11.2021 o 10:00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/C v Bratislave, Nová administratívna budova –
stretnutie navrhovateľov bude na recepcií administratívnej budovy. Navrhovatelia musia dodržiavať
všetky COVID opatrenia platné v čase obhliadky.
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Michal Potfaj, tel.: +421 902 137 822, email.: michal.potfaj@spp.sk
V prípade, ak navrhovateľ bude mať záujem aj o obhliadku inej lokality predmetu obstarávania, termín si
dohodne s kontaknou osobou SPP, ktorá potom termín obhliadky inej lokality oznámi aj ostatným
navrhovateľom.
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
navrhovateľom, ktorí sa zúčastnili obhliadky.
Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v súťažných podkladoch, ktorých prílohy
tvoria aj realizačné projektové dokumentácie elektrockých nabíjacích staníc v členení na
jednotlivé lokality.
5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy o dielo (ďalej
v texte aj „Rámcová zmluva“ alebo „Zmluva“), ktorej vzor predloží navrhovateľ.
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Návrh Rámcovej zmluvy musí obsahovať ustanovenia týkajúce sa všetkých troch častí predmetu
obstarávania a minimálne požadované zmluvné podmienky definované Spoločnosťou SPP v prílohe č.3
súťažných podkladov.
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je však
navrhovateľ povinný zohľadniť minimálne požadované zmluvné podmienky v znení, ktoré tvorí
prílohu č. 3 súťažných podkladov.
6. Termín dodania tovaru / poskytnutia služieb / uskutočnenia stavebných prác / Doba trvania
záväzkového vzťahu
Termín plnenia:
a)

Lokalita Bratislava - do 2 mesiacov od podpisu Rámcovej zmluvy o dielo obomi zmluvnými
stranami,

b)

Lokalita Michalovce - do 4 mesiacov od podpisu Rámcovej zmluvy o dielo obomi zmluvnými
stranami,

c)

Lokalita Zvolen - do 4 mesiacov od podpisu Rámcovej zmluvy o dielo obomi zmluvnými
stranami,

Doba trvania záväzkového vzťahu:
na 5 rokov odo dňa podpisu Rámcovej zmluvy o dielo obomi zmluvnými stranami + 1 rok opcia (aj
opakovane).
Podmienky uplatnenia opcie:
Spoločnosť SPP bude mať právo na uplatnenie opcie na predĺženie platnosti a účinnosti Rámcovej
zmluvy o dielo o ďalší jeden (1) rok, a to aj opakovane, pričom toto právo na uplatnenie opcie sa
považuje za uplatnené, ak Spoločnosť SPP najneskôr tridsať (30) dní pred uplynutím doby účinnosti
Rámcovej zmluvy o dielo písomne neoznámi zhotoviteľovi, že na ďalšom trvaní zmluvy netrvá.
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 22.11.2021
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=3463
Vyhlasovateľ poskytuje súťažné podklady výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného
portálu www.proebiz.com.
Súťažné podklady vrátane príloh Vyhlasovateľ poskytne len subjektu, ktorý má oprávnenie na
podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie poskytovať služby/stavebné práce, 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 23.11. 2021 do
10:00 hod.
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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 na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 24.11. 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:
1. navrhovateľ je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (pre 1. časť predmetu
obstarávania – uskutočňovanie stavieb a ich zmien, pre 2. časť predmetu obstarávania –
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá, pre 3. časť predmetu obstarávania Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení elektrických alebo
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá) - preukazuje výpisom z obchodného
registra/živnostenského registra alebo iným dokladom o oprávnení podnikať preukazujúcim
oprávnenie realizovať stavebné práce a služby ktoré sú predmetom obstarávania.
Spôsobilosť pre 1. a 3. časť predmetu obstarávania je možné preukázať aj
subdodávateľom/mi;
2. Čestným vyhlásením, že:
a)

navrhovateľ nebol 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. 5 súťažných podkladov;

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. 5 súťažných podkladov;

c)

navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná
poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové
nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným
vyhlásením podľa prílohy č. 5 súťažných podkladov;

d)

navrhovateľ sa nedopustil 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
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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. 5 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 2 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 2 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 alebo úradne overených kópií 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. Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty
na predkladanie návrhov.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet tejto obchodnej verejnej
súťaže je navrhovateľ povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Zoznam realizovaných prác v 1.časti predmetu obstarávania (referencií) z oblasti dodania,
inštalácie verejnej elektrickej nabíjacej stanice a súvisiacich stavebných prác až po kolaudáciu
verejnej elektrickej nabíjacej stanice v SR. Požaduje sa predloženie minimálne 15 referencií za
obdobie rokov 2019, 2020 a 2021). Zoznam realizovaných verejných elektrických nabíjacích staníc
(podľa prílohy č.6 súťažných podkladov) musí obsahovať minimálne tieto údaje:







obchodné meno a sídlo investora diela - vlastníka nabíjacej stanice,
dátum uvedenia do prevádzky,
typ nabíjacej stanice AC/DC a počet nabíjacích bodov,
celkový výkon v kW nabíjacej stanice,
adresa umiestenia nabíjacej stanice
kontaktnú osobu investora diela – vlastníka nabíjacej stanice (meno, tel. číslo a e-mailová
adresa), u ktorého je možné si referenciu overiť.

Preukazuje prílohou č. 6 súťažných podkladov. Referencie je možné predložiť aj
prostredníctvom subdodávateľa.
2. Zoznam poskytovaných služieb v 2. časti predmetu obstarávania (referencií) z oblasti služby
nabíjania, prevádzky a správy verejných nabíjacích staníc v SR (zabezpečenie využívania služieb
nabíjania pre majiteľov elektromobilov, vyúčtovanie a administrácia platieb, prevádzka a správa
nabíjacích staníc). Požaduje sa predloženie minimálne 15 referencií za obdobie rokov 2019, 2020
a 2021, pričom 5 z týchto referencií musí byť správa nabíjacích staníc pre 5 rôznych subjektov, ktoré
si túto službu u navrhovateľa outsourcovalo. Zoznam poskytovaných služieb pre verejné nabíjacie
stanice (podľa prílohy č.7 súťažných podkladov musí obsahovať minimálne tieto údaje:







obchodné meno a sídlo vlastníka nabíjacej stanice,
obdobie poskytovanej služby,
typ nabíjacej stanice AC/DC a počet nabíjacích bodov,
celková spotreba energie v kWh od spustenia nabíjacej stanice do prevádzky,
adresa umiestnenia prevádzkovanej nabíjacej stanice,
kontaktnú osobu vlastníka nabíjacej stanice (meno, tel. číslo a e-mailová adresa), u ktorého
je možné si referenciu overiť.
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Preukazuje prílohou č. 7 súťažných podkladov. Referencie je možné predložiť aj
prostredníctvom subdodávateľa. Upozornenie – Víťazný navrhovateľ nebude môcť
poskytovať služby pre 2.časť predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľa!
3. Výkaz z IT platformy aspoň jednej prevádzkovanej nabíjacej stanice, ktorú navrhovateľ uviedol
v referencií podľa bodu 2. Výkaz musí obsahovať minimálne informácie o počte a trvaní nabíjaní
a množstve elektrickej energie odovzdanej elektromobilom za obdobie 01.01.2021 až 30.09.2021.
Výkaz navrhovateľ predloží vo výstupnom formáte z IT platformy, ktorý je kompatibilný s programom
Microsoft Excel.
Preukazuje Výkazom z IT platformy.
4. Platný doklad (oprávnenie) navrhovateľa vydaný inšpekčným orgánom akreditovaným SNAS
podľa STN EN ISO/IEC 17020 a udeleného oprávnenia NIP podľa § 14 a 15 zákona 124/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických –
Oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia na elektrických zariadeniach pre skupinu zariadení:


technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov - E2



Objekty bez nebezpečenstva výbuchu - Trieda A

Preukazuje dokladom (oprávnením) pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení
elektrickom. Spôsobilosť je možné preukázať aj subdodávateľom.
5. Platný doklad (osvedčenie) zamestnanca navrhovateľa alebo osoby, ktorá pre navrhovateľa
činnosť vykonáva, vydaným certifikačným orgánom pre osoby na základe udeleného oprávnenia NIP
podľa § 14 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsobilý vykonávať na
vyhradenom technickom zariadení – elektrickom, činnosť – samostatný elektrotechnik podľa
§22 alebo elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 vyhlášky
č. 508/2009 Z.z., na elektrických zariadeniach do napätia 1000 V vrátane bleskozvodov
v objektoch triedy A.
Preukazuje dokladom (osvedčením) pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení
elektrickom. Spôsobilosť je možné preukázať aj subdodávateľom.
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov alebo úradne overených kópií dokumentov
vo formáte pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie – NEPOŽADUJE SA.
d) Ďalšie náležitosti návrhu
1. Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií I (vyplnený výkaz výmer za každú lokalitu zvlášť) –
preukazuje podľa príloh č.2a, 2b a 2c súťažných podkladov. Výkaz výmer za každú lokalitu
navrhovateľ predkladá 1x ako podpísaný scan dokumentu v pdf a 1 x ako vyplnený
excelovský dokument;
2. Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií II (doplnená tabuľka so vzorovým modelom) –
navrhovateľ nacení služby nabíjania a správy ENS v EUR bez DPH počas 5 rokov prevádzky ENS
na základe predloženého vzorového modelu tvoriaceho prílohu č.4 súťažných podkladov. preukazuje podľa prílohy č.4 súťažných podkladov.
3. Návrh Rámcovej zmluvy o dielo vypracovaný navrhovateľom (wo worde) v súlade so špecifikáciou
predmetu obchodnej verejnej súťaže a v súlade s dodacími a ďalšími obchodnými podmienkami
uvedenými v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a súťažných podkladoch a so
zapracovanými minimálnymi požadovanými zmluvnými podmienkami definovanými Spoločnosťou
SPP v prílohe č.3 súťažných podkladov. – preukazuje predloženým návrhom Rámcovej zmluvy
o dielo vo worde;
4. Čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami obstarávania + zoznam subdodávateľov – preukazuje
čestným vyhlásením podľa prílohy č.8 súťažných podkladov;
5. Čestné vyhlásenie, že navrhovateľ disponuje takými technickými a personálnymi zdrojmi, že je
schopný zrealizovať zákazku v termíne:
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pre lokalitu BA - do 2 mesiacov od podpisu Rámcovej zmluvy,



pre lokality MI a ZV - do 4 mesiacov od podpisu Rámcovej zmluvy.

Preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.9 súťažných podkladov;
6. Poistná zmluva (stavebno-montážne poistenie) na celú dobu výstavby/realizácie tak, aby poistná
suma kryla zmluvnú hodnotu rozostavanej stavby najmenej však vo výške celkovej ceny diela
(všetky lokality), pričom poistením budú kryté škody spôsobené na diele a škody spôsobené tretím
osobám na ich majetku, živote a zdraví činnosťou zhotoviteľa súvisiacou s realizáciou diela. –
poistnú zmluvu (kópiu) predkladá iba víťazný navrhovateľ pred uzavretím Rámcovej zmluvy.
7. Plná moc – resp. poverenie osoby zastupujúcej navrhovateľa pri predložení návrhu, ak návrh
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista navrhovateľa.
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov alebo úradne overených kópií dokumentov
vo formáte pdf (bod 1 aj vo formáte EXCEL a bod 2 vo formáte WORD) a a na e-aukčný portál
www.proebiz.com.
11. Zábezpeka
Nepožaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Najnižšia cena – 100 bodov z toho:
Cena za 1. časť predmetu obstarávania (Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií I ) – 70 bodov
Cena za 2. časť predmetu obstarávania (Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií II ) – 30 bodov
Bližšie informácie k vyhodnoteniu návrhov sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
Rámcovej zmluvy.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie Rámcovú 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.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložený návrh, pokiaľ postavenie navrhovateľa a jeho
pôsobenie na trhu v oblasti podnikania, ktoré priamo súvisí s predmetom tejto obchodnej verejnej
súťaže, by bolo spôsobilé privodiť ujmu na obchodných záujmoch Vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Rámcovú zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie Rámcovej 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 Rámcovej 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
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Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.12.2021.
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: 11.11.2021

