Evidenčné číslo obstarávania: VI-VPP-189-21

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – ZMENA č 1
(všetky zmeny a doplnenia sú vyznačené červeným písmom)
„Personalizované video pre online a SMS kampaň - Smart energetické
a bezemisné poradenstvo na mieru“
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. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667
Mgr. Kristína Nagyhajú
e-mail: kristina.nagyhaju@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4191, +421 911704487
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr
do 13.08.2021 do 12:00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Personalizované video pre online a SMS kampaň - Smart energetické a bezemisné
poradenstvo na mieru

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na poskytovanie služieb vytvorenia a následne
vygenerovanie videí, ktoré budú zasielané prostredníctvom emailu alebo SMS/MMS správou v
požadovanom čase za účelom retenčných a predajných aktivít Spoločnosti SPP v rámci
realizácie kampaní pre smart energetické a bezemisné poradenstvo na mieru.
Vybraný zákazník (ktorý má e-mail/tel. číslo a vyjadril súhlas s marketingovým oslovením)
dostane od Spoločnosti SPP personalizovaný t.j. jedinečný email/SMS/MMS šitú na mieru z
hľadiska produktov Spoločnosti SPP, ktorá najviac vyhovuje jeho potrebám, pripravený na
základe dátovej analytiky (xls. súbor v dohodnutej dátovej štruktúre dodá Spoločnosť SPP
dodávateľovi pred začatím realizácie kampane). E-mail/SMS/MMS s videom, ktoré mu
vizualizuje ponuku konkrétnych produktov, rád, úspory za ušetrenú energiu a zľavy v mene
euro a bez-emisné poradenstvo, informáciu o uhlíkovej stope v jednotkách hmotnosti napr.
kg/t emisií CO2.
Pilotný projekt
Predmetom pilotného projektu je na základe dohodnutých scenárov vytvorenie 50 tis. videí, z
toho 40 tis. videí zasielaných prostredníctvom emailových adries a 10 tis. videí zasielaných
formou SMS/MMS.

1

Evidenčné číslo obstarávania: VI-VPP-189-21

Vyhodnotenie úspešnosti pilotného projektu:
Na základe zrealizovaného pilotného projektu Spoločnosť SPP vyhodnotí úspešnosť
zasielaných videí v rámci zrealizovanej kampane, kde musí Poskytovateľ dosiahnuť
očakávané referenčné hodnoty:





open rate na úrovni min. 35% pre videá zaslané formou emailu,
open rate na úrovni min. 50% pre videá zaslané formou SMS/MMS,
click rate na úrovni minimálne 10%, zo skupiny tých, čo otvoria email/SMS/MMS,
35% CTA z tých, ktorí začali pozerať video

Plnenie predmetu obstarávania môže pozostávať z 3 fáz:
a) I. fáza - pilotná prevádzka (01/2022 – 04/2022) – slúži ako testovacie obdobie, na
základe ktorého sa Spoločnosť SPP rozhodne, či bude s Poskytovateľom služby
spolupracovať aj v II. fáze na základe vyhodnotenia úspešnosť zasielaných videí v
rámci zrealizovanej kampane, kde musí Poskytovateľ dosiahnuť na základe posúdenia
kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov požadované referenčné hodnoty.
V prípade, ak Poskytovateľ po vyhodnotení I. fázy naplní požadované ukazovatele,
bude spolupráca pokračovať ďalej, a to po uplatnení opcie na obdobie od 01.05.2022
do 31.12.2022. Opciu je možné využiť jednostranným oznámením Spoločnosti SPP
najneskôr 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred uplynutím doby platnosti Rámcovej
zmluvy. Využitie opcie nie je zo strany Poskytovateľa nárokovateľné.
Podmienky hodnotenia Poskytovateľa počas I. fázy:
Na základe zrealizovaného pilotného projektu Spoločnosť SPP vyhodnotí úspešnosť
zasielaných videí v rámci zrealizovanej kampane, kde musí poskytovateľ dosiahnuť
očakávané referenčné hodnoty:
a)
b)
c)
d)

open rate na úrovni min. 35% pre videá zaslané formou emailu,
open rate na úrovni min. 50% pre videá zaslané formou SMS/MMS,
click rate na úrovni minimálne 10% zo skupiny tých, čo otvoria email/SMS/MMS,
35% CTA zo skupiny tých, ktorí začali pozerať video.

Pre prípad nenaplnenia očakávaných hodnôt v tolerancii +/-25% si Spoločnosť SPP
ponecháva možnosť ukončenia spolupráce. Po pilotnej fáze sa spolupráca bude riadiť
priebežným hodnotením jednotlivých kampaní.
Po úspešnej pilotnom projekte Spoločnosť SPP predpokladá v rámci dohodnutého
harmonogramu prípravu ďalších max. 135 tis. modifikácií pre účely zasielania formou
personalizovaného e-mailu, potenciálne pre každého e-mailového zákazníka SPP
a prípravu max. 65 tisíc videí zaslaných formou SMS/MMS správ. Služby budú
objednávané podľa potrieb a úspešnosti kampaní.
b) II. fáza (05/2022 – 12/2022) – pokračovanie v ďalšej spolupráci po uplatnení opcie na
obdobie 8 mesiacov. Pokračovanie ďalšej spolupráce po skončení I. fázy - pilotná
prevádzka nie je zo strany Poskytovateľa právne nárokovateľné.
c) III. fáza (01/2023 – 12/2023) – po ukončení I. a II. fázy môže Spoločnosť SPP využiť
opciu pre ďalších 12 (dvanásť) mesiacov spolupráce.
Špecifikácia predmetu obstarávania:
a) vytvorenie personalizovaných videí pre on-line/SMS/MMS kampaň, na základe scenárov
zaslaných Spoločnosťou SPP, pôjde o cca 10 rôznych scenárov, vychádzajúcich
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z energetického a lifestyle poradenstva so zameraním na zvýšenie úspor zákazníka
a zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie
b) príprava a vyhotovenie scenára k vytvoreniu personalizovaného videa:
 za scenár sa považuje poradenstvo, energetická rada určená zákazníkovi, napr. „ak
vypnete spotrebič v domácnosti, môžete ušetriť X EUR a Y kg emisií CO2“, súčasťou
tohto scenára je personalizované oslovenie zákazníka krstným menom, vybraná
rada/rady, na základe údajov, ktoré sú o zákazníkovi dostupné a záver, ktorý
zákazníka zároveň odkáže na webové rozhranie, kde si bude vedieť zakúpiť zelený
produkt
 jednotlivé scenáre (energetické a lifestyle poradenstvá) budú vytvorené samostatne,
spôsobom, tak aby ich bolo možné ako jednotlivé sekvencie na seba napájať, prípadne
si zvoliť len jeden zo scenárov, t.zn. ako samostatná sekvencia bude vytvorený úvod,
rovnako aj záver scenárov, výber konkrétnych scenárov/scenára bude špecifikovaný
databázou zaslanou zo strany Spoločnosti SPP, na základe priradeného príznaku
v excelovskej tabuľke k zákazníkovi (napríklad zákazník Jozef – Scenár 1 a Scenár 2,
Záver 1, napr. č. 2, zákazníčka Monika – Scenár 2, Záver 2)
c) vytvorenie videa s uvedenými funkciami a špecifikáciami:
– vo videu bude mať zákazník možnosť voľby (decision tree) po úvodnom oslovení, na
výber budú minimálne dve cesty – dva scenáre, zákazník si na základe svojej
preferencie vyberie cestu, ktorá ho informuje o preferovanej rade, s tým, že aj zvyšok
videa bude obsahovať personalizáciu
- videá musia byť v súlade s brand stratégiou značky SPP a DNA značky, vytvorené
v súlade s dizajn manuálom Spoločnosti SPP
- personalizácia videí spočíva v oslovení zákazníka menom, vytvorenia scenárov na
základe dát jeho konkrétnej spotreby, dát dátumu narodenia, pohlavia, miesta bydliska,
vybraného záveru (CTA) na základe zákazníckej segmentácie a výberu jednotlivých
sekvencií – scenárov. Jednotlivé texty, oslovenia a scenáre budú nahovorené, je
potrebné, aby pred nahratím zvukových stôp dodávateľ ponúkol na výber minimálne
trojicu možných hlasov, vybraným hlasom bude nahovorená databáza mien, ktorú
dodávateľovi poskytne Spoločnosť SPP, scenáre, ktorých tvorba bude rovnako na
strane Spoločnosti SPP a závery
- kreatívu videa zabezpečí dodávateľ, môže ísť o hrané video, či animované video
s hovoreným slovom, nahovorenie scenárov (jednotlivých sekvencií) zabezpečí
dodávateľ, pričom pred finálnym nahrávaním však určí Spoločnosť SPP z ponuky
možných hlasov svoju preferenciu, vybraný vizuál, animácie by mali zodpovedať
súčasným trendom v online prostredí
- možnosť zavesiť „ukážkové“ video aj na youtube kanál Spoločnosti SPP, či na
sociálnych sieťach
- okrem personalizovaných animácií a iných prvkov sa požadujeme zabezpečiť
interaktivitu v každom videu, navyše možnosť vložiť interaktívny formulár, CTA napr.
ako presmerovanie na webovú adresu, či možnosť vytočiť telefónne číslo kliknutím na
uvedený CTA button, prvky gamifikácie
- vytvorenie tzv. decision tree v rámci videa, kde si zákazník zvolí scenár na základe
svojej preferencie, aj po tejto voľbe požadujeme zachovanie personalizovaných prvkov
vo zvyšnej časti videa
- personalizované video musí spĺňať prenos cez rôzne kanály minimálne e-mail a
SMS/MMS
- požadované CTA – tel.číslo / webový odkaz, po prehraní videa (call to action button),
- možnosť prehrania videa vo všetkých hlavných browseroch na počítači,
smartfónoch a tabletoch
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možnosť prehrania videa bez nutnosti zákazníkovej kapacity úložného priestoru na
smartphone a možnosť prehrania videa s oneskorením do 2 sekúnd
- počet personalizovaných elementov vo videu nie je obmedzený a video môže
obsahovať titulky
- video bude spustiteľné cez posledné verzie všetkých významných internetových
prehliadačov aj pri nízkej rýchlosti linky (od 1Mbps)
príprava vizuálu emailu/SMS/MMS korešpondujúcim s vizuálom videa a dizajn manuálom
Spoločnosti SPP, email/SMS/MMS musí zákazníka zaujať predmetom, vizuálom, textom
vytvorenie vizuálov (sekvencií) scenárov na základe textov, ktoré poskytne Spoločnosť
SPP, následne generovanie videí na zákazníkov štandardne do 24 hodín od zaslania
požiadavky, na základe xls. databázy v dohodnutej štruktúre (napr. Meno/Dátum
narodenia/Bydlisko/Spotreba plynu/ Spotreba elektriny/Úspora v EUR/Zníženie uhlíkovej
stopy v kg CO2/Pohlavie/Scenár 1/Scenár 2/Záver), vzor dátovej štruktúry tvorá Prílohu č.
1 tejto Výzvy
otváranosť emailov/SMS/MMS správ bude pravidelne vyhodnocovaná na základe
poskytnutých dát dodávateľom vs. referenčné hodnoty Spoločnosti SPP
požaduje sa interaktivita v každom videu (v strede videa) a možnosť vložiť interaktívny
formulár, napr. formou prekliku na dotazník na webe Spoločnosti SPP, na e-shop, na
požadovanú webovú adresu (online uzatvorenie zmluvy na vybrané produkty), navyše
požadujeme zabezpečiť aj doplnenie gamifikačných prvkov,
reporting kampane po každej fáze zadefinovanej harmonogramom, úspešnosť hodnotená
open rates, click rates, dopozeranosťou videí do ich konca, preklik na vložené odkazy,
v prípade nedostatočných hodnôt vs. benchmark dodávateľa požadujeme zo strany
dodávateľa zapracovanie zmien, ktoré pomôžu dosiahnuť cielené hodnoty, v prípade
potreby implementáciu úprav
dostupnosť služby na minimálnej úrovni 95%, servery (môžu byť v cloude ) na území EÚ,
správa prístupu k API pre vygenerovanie videa resp. video kampane na základe
požiadavky
link na personalizované video musí spĺňať prenos cez rôzne kanály, minimálne e-mail
a SMS/MMS
požadovaná možnosť prehrania videa vo všetkých hlavných browseroch na počítači,
smartfónoch či tabletoch
video musí byť spustiteľné cez posledné verzie všetkých významných internetových
prehliadačov aj pri nízkej rýchlosti linky (od 1Mbps)
požadovaná možnosť vytočenia čísla v prípade CTA a presmerovanie zákazníka na call
centrum po prehraní videa
možnosť prehrania videa bez nutnosti zákazníkovej kapacity úložného priestoru na
smartfóne a možnosť prehrania videa s oneskorením do 2 sekúnd
možnosť vloženia titulkov hovoreného slova, možnosť vypnúť/zapnúť zvuk, regulovať
hlasitosť, zväčšiť video na celú obrazovku
-

d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Výstup plnenia bude dodávateľ poskytovať vo forme hyperlinkových odkazov na videá,
vo vhodnom softvérovom formáte, umiestnené na serveroch dodávateľa, tak aby tieto boli
prístupné v prípade, ak budú potrebné pre Spoločnosť SPP na ďalšie využívanie.
Spoločnosť SPP poskytne dodávateľovi podklady s konkrétnymi atribútmi v rozsahu:
- krstné meno zákazníka,
- pohlavie,
- spotreba pre jednotlivé komodity v kWh, v EUR,
- obdobie – ako dlho je zákazníkom Spoločnosti SPP, hodnoty CO2 (kg, t emisií),
- druhy záverov videí podľa nasmerovania zákazníka na jednotlivé webové odkazy,
- poskytnutý druh rád (očíslované rady pre ľahšie pridelenie rady, kombinácie rád
jednotlivému zákazníkovi, na základe databázovej preferencie Spoločnosti SPP).
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4.

Typ zmluvy
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Rámcová zmluva“ alebo „návrh zmluvných
podmienok“).
Návrh zmluvných podmienok tvorí Prílohu č. 2 k tejto Výzvy.
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 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.

Doba trvania záväzkového vzťahu
Od uzavretia Rámcovej zmluvy do 30.04.2022 (I. fáza), s možnosťou uplatnenia opcie na
predĺženie platnosti Rámcovej zmluvy do 31.12.2022 (II. fáza) a následne s možnosťou
využitia opcie na predĺženie platnosti Rámcovej zmluvy o ďalších 12 mesiacov (III.fáza).

6.

Lehota na predkladanie ponúk:
do 20.08.2021 do 14:00 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 a prihlásil sa do
aukčného prípadu organizovaného Spoločnosťou SPP „Personalizované video pre online
a SMS kampaň - Smart energetické a bezemisné poradenstvo na mieru“.
Pre registráciu do e-aukčného portálu proebiz.com kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3050

8.

Podmienky účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti:
1. Uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže (oprávnenie
poskytovať službu, ktoré sú predmetom súťaže) – preukazuje výpisom z obchodného
registra alebo iným dokladom o oprávnení podnikať, zahraničný subjekt predloží
relevantný doklad v zmysle platnej legislatívy v krajine jeho sídla. Predložený
doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace od vyhlásenie tohto 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 – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
uchádzača. - preukazuje čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy
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3. Uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná

poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania. – preukazuje
čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy podpísaným štatutárnym
zástupcom uchádzača, alebo v časti týkajúcej sa poistného na sociálne poistenie
potvrdením vystaveným v súlade s §293ew zákona o sociálnom poistení*.
*V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov,
okrem iného, prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa 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 – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym
zástupcom uchádzača. - preukazuje čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 4 tejto
Výzvy
5. Uchádzač sa nedopustil 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 – preukazuje
čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača. - preukazuje
čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy
Doklady musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom oprávneným konať v mene
uchádzača resp. osobou zastupujúcej uchádzača.
Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie ponúk.
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy.
Doklady uchádzač predkladá ako scany originálov dokumentov vo formáte pdf na eaukčný portál www.proebiz.com. Čestné vyhlásenie si členovia komisie overia na verejne
dostupných webových stránkach jednotlivých verejných inštitúcií resp. webových
stránkach poisťovní.
a) Technická alebo odborná spôsobilosť
Na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet obstarávania uchádzač
predloží nasledovné doklady:
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Uchádzač predloží maximálne 2 referencie z oblasti poskytovania služieb, ktoré sú predmetom
obstarávania, preukazujúce schopnosť uchádzača vytvoriť personalizované videá a ich
mutácií pre účely zasielania formou personalizovaného e-mailu či sms/mms správou,
skúsenosti s event driven marketingom, online a newsletrovou kompetenciou (skúsenosti
s využívaním Mailchimpu, prípadne podobných služieb) a možnosťou transformácie dát do
online prostredia bez napojenia na backend systémy za predchádzajúce obdobie 07/2019 –
07/2021. Služby musia byť zrealizované pre iného odberateľa ako je Spoločnosť SPP v súlade
s uvádzanými kvalitatívnymi kritériami.
Spoločnosť SPP požaduje naplnenie nasledovných kritérií:


technickú spôsobilosť zasielať personalizované videá formou emailu a sms/mms kanálmi,



uskutočnenie personalizovanej online kampane, rozposlanie personalizovaných videí
formou emailu, sms/mms správ na vzorke minimálne 100 tis. zákazníkov,



predloženie štatistických výstupov z uskutočnených kampaní v forme vyplnenej tabuľky
referencií a preukázanie dosiahnutia nižšie uvedených referenčných minimálnych hodnôt
tzv. kvalitatívnych kritérií pri realizácii kampaní:




open rate na úrovni min. 35% pre videá zaslané formou emailu,
click rate na úrovni minimálne 10%, zo skupiny tých, čo otvoria email/SMS/MMS,
CTA na úrovni min 35%, z tých, ktorí začali pozerať video.

 predloženie štatistických výstupov z uskutočnených kampaní v forme vyplnenej tabuľky
referencií v rozsahu:
- dopozeranosť videí
- open rate pre videá zaslané formou SMS/MMS.
Zoznam dodávok poskytnutých služieb (referencií) musí obsahovať:
-

-

obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si Spoločnosť
SPP môže overiť údaje uvedené v zozname poskytnutých služieb (referencií);
predmet a krátky popis predmetu dodávky služieb, technické možnosti videí CTA , či
obsah iných buttonov, prelinkov napr. na webové stránky, youtube.
počet vytvorených personalizovaných videí alebo obdobných personalizovaných oslovení
na vzorke min. 100tis. zákazníkov,
celkovú cenu v eur bez DPH, ktorá bola fakturovaná. Celková cena v prípade cudzej meny
sa uvedie v pôvodnej mene a v mene eur. K prepočtu cudzej meny na eur sa použije kurz
Európskej centrálnej banky platný ku doručenia výzvy na predloženie ponuky.;
termín poskytnutia služieb.
forma zasielania videí, napr. SMS/MMS a email,
kvalitatívne kritéria, klikateľnosť a otváranosť zaslaných videí (podiel videí, ktoré si
zákazník otvoril/pozrel na celkovom počte videí, ktoré boli zaslané).

Vzor referenčného zoznamu tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy.
b) Finančné alebo ekonomické postavenie – NEVYŽADUJE SA
c) Ďalšie náležitosti ponuky
1. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že:


že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách, ktoré v súvislosti s týmto
procesom obstarávania prevzal, vrátane návrhu zmluvných podmienok;



že doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
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uchádzač má alebo nemá v úmysle zabezpečiť plnenie z Rámcovej zmluvy
prostredníctvom subdodávateľa/-ov, spolu s uvedením identifikačných údajov
subdodávateľa/-ov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa, údaj
o podiele, rozsahu subdodávky v %.

Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 6 tejto Výzvy.
2. Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej uchádzača pri predložení ponuky, ak

ponuka podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo
prokurista uchádzača.
3. Návrh na plnenie kritérií – Cenový ponuka, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy.
4. Návrh Rámcovej zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy bez uvedenia cien

podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho
orgánu uchádzača alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch.
Doklady uchádzač predkladá ako scany originálov dokumentov 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
Do hodnotenia cenových ponúk budú zaradení uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti
a náležitosti ponuky.
Kritérium hodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
I.

Kvalita – 20 bodov

II.

Cena – 80 bodov

Postup pri vyhodnocovaní ponúk:
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Spôsob hodnotenia ponúk/spôsob výberu úspešného uchádzača/úspešných uchádzačov:
I. Kvalita – 20 bodov
Komisia na základe predložených ponúk vyhodnotí kvalitatívne požiadavky na plnenie
predmetu obstarávania – vyhodnotí predložené referencie, vychádzajúce z uskutočnených
online kampaní, požadované kritéria môže uchádzač podložiť maximálne dvoma referenciami.
Členovia výberovej komisie vykonajú posúdenie predložených referencií pre iného odberateľa
ako Spoločnosť SPP, pričom v rámci kvalitatívnych aspektov budú referencie hodnotené na
základe nasledovných kritérií:
1. open rate – SMS kanál
2. open rate – email kanál
3. click rate - miera úspešnosti CTA pre videá zaslané emailom a SMS/MMS kanálom (podiel
preklikov, z počtu otvorených emailov/SMS/MMS zákazníkom)
4. dopozeranosť (zo skupiny, ktorá video začala pozerať)
5. CTA (zo skupiny, ktorá video začala pozerať)
II. Cena – 80 bodov
Hodnotiť sa bude celková cena za položky podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy.
Uchádzač s najvyšším celkovým počtom bodov za kritérium ekonomicky najvýhodnejšia
ponuka (kvalita + cena) sa umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení
zostupne podľa celkového počtu pridelených bodov.
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 Rámcovú zmluvu len
s jedným uchádzačom alebo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
V prípade, ak po celkovom finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej
ponuky, alebo neposkytne súčinnosť k podpisu Rámcovej zmluvy v primeranej lehote,
uskutoční sa, ak to bude možné a účelné, opätovné vyhodnotenie ponúk uchádzačov.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať
ostatných uchádzačov o predloženie revidovaných ponúk, a to bez účasti uchádzača, ktorý od
svojej ponuky odstúpil, neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol vylúčený.
V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na poskytnutie služby v súlade
s požiadavkami Spoločnosti SPP uvedenými v tejto výzve a jej prílohách. Celková cena 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.
Súčasťou ponuky musí byť cenová ponuka vypracovaná na základe zoznamu položiek, ktoré
sú súčasťou tejto výzvy ako Príloha č. 3.
Uchádzač je povinný k stanoveniu ceny tovaru pristupovať s riadnou odbornou starostlivosťou.
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Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené v zmluvných podmienkach
Spoločnosti SPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy.
Platobné a fakturačné podmienky:
Fakturácia bude po poskytnutí služieb.
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.
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.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky,
alebo neposkytne súčinnosť k uzavretiu Rámcovej zmluvy v primeranej lehote stanovenej v
písomnej výzve na uzavretie Rámcovej 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 Rámcovej 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
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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 je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom
Spoločnosťou SPP*,
i) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so
Spoločnosťou SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
j) 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,
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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 (daniela.viglaska@spp.sk, kristina.nagyhaju@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 Rámcovej zmluvy.
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.
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 31.12.2021.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím.
Predĺženie lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na
predkladanie ponúk. Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení
lehoty viazanosti ponúk.
19. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že Rámcová zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto
obstarávania, alebo informácia o uzavretí Rámcovej 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 Rámcovej zmluvy, ktoré obsahujú
informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje (t.j. aj obchodné tajomstvo). V prípade,
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ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet
jeho obchodného tajomstva, je povinný Spoločnosti SPP túto skutočnosť písomne oznámiť
pred uzavretím Rámcovej 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 Rámcovej zmluvy alebo informácie o uzavretí Rámcovej zmluvy
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.
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: 09.08.2021
Dátum zverejnenia zmeny č. 1: 06.12.2021
Prílohy:
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Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8

Štruktúra dát
Návrh zmluvných podmienok
Návrh na plnenie kritérií - Cenová ponuka
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok
účasti osobného postavenie
Vzor referenčného zoznamu
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania,
informácia o subdodávateľoch
Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
Vzor písomného stanoviska

Prílohy (1. - 8.) budú zaslané uchádzačom, ktorí sa zaregistrujú na elektronický portál v zmysle
bodu 8. Výzvy.

Vyššie uvedené prílohy budú uchádzačom poskytnuté až po zaregistrovaní sa na
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3050
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