Evidenčné číslo obstarávania: HR-OVS-007-22

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Úpravy Zámočníckej dielne a Depozitára, BA“
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
Ing. Mária Hrašnová
e-mail: maria.hrasnova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 20 92, +421 910 121 147
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
Úpravy Zámočníckej dielne a Depozitára, BA

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom tejto súťaže sú práce a dodávky potrebné pre realizáciu investičného projektu „BA, Úpravy
Zámočníckej dielne a Depozitára“ diela v rozsahu podľa realizačnej projektovej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou ATELIÉR KUSÁ, spol. s r.o., Prievozská 37, 821 09 Bratislava, IČO: 36 656
691 v 09/2021.
Práce a dodávky potrebné na rekonštrukciu objektov pozostávajú z nasledovného rozsahu:
SO 02 - Objekt Depozitára“. Účelom stavby je realizovať nový zdroj vykurovania – elektrický kotol,
rozvody UK sú jestvujúce, odstránenie 1 dielca ŽB oplotenia pred vstupom, sanácia zavlhnutého
soklového muriva na 1.NP.
SO 01 - Objekt „Zámočníckej dielne“. Účelom stavby je realizovať niektoré stavebné úpravy v interiéri
za účelom stavebných úprava a realizácie klimatizácie a novej elektroinštalácie a doplneného
osvetlenia v rekonštruovaných priestoroch.
Vecný rozsah vypracovanej dokumentácie rieši tieto stavebné a dispozičné úpravy:
 drobné dispozičné zmeny v sociálnych zariadeniach tak, aby sa zvýšil počet WC kabíniek
 úpravy podhľadov po realizácii nových priečok
 nová maľba a podlahová PVC krytina v rekonštruovaných priestoroch
 demontáž a montáž nových keramických obkladov v soc, zariadeniach
 demontáž a montáž novej keramickej dlažby v sprchách v soc, zariadeniach
 úpravy povrchov stien po realizácii vypínačov a snímačov na stenách, maľba aj na chodbe m.č.4, 7
 Elektro - drobné úpravy na elektroinštalácii, doplnenie svietidiel, dátových rozvodov, WIFI
 VZT - doplnenie nových stenových klimatizačných jednotiek a osadenie 4 vonkajších jednotiek
Okrem zhotovenia diela v rozsahu podľa realizačnej projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný
zabezpečiť:
- ochranu existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí počas vykonávania
(zhotovenia) stavby;
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-

-

-

-

nakladať s odpadmi vzniknutými počas vykonávania (zhotovenia) stavby a odovzdať ich
oprávnenej osobe na zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „Evidenčných listov odpadov"
podľa vyhl. č.366/2015 Z. z. v platnom znení a vyhl. č.365/2015 Z. z. v platnom znení. Výnos
dosiahnutý z prípadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
objednávateľa. Objednávateľ splnomocní zhotoviteľa na odovzdanie odpadu oprávnenej osobe a
prevzatie dokladu o odovzdaní odpadu vystaveného na meno zhotoviteľa a na účet objednávateľa.
Doklad vystavený oprávnenou osobou, potvrdzujúci odovzdanie, resp. zneškodnenie odpadu musí
obsahovať minimálne: obchodné údaje oprávnenej osoby a zhotoviteľa, druh a množstvo odpadu,
cenu, spôsob a miesto odovzdania/zneškodnenia, dátum vystavenia. Zhotoviteľ je povinný takýto
doklad bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní, odovzdať objednávateľovi.
Objednávateľ následne vystaví faktúru na cenu uvedenú na predloženom doklade a odošle ju
zhotoviteľovi na úhradu v stanovenej lehote splatnosti.
vykonávať kompletizačnú činnosť v rámci celej stavby;
vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela zakreslením do pôvodnej projektovej
dokumentácie, zvýraznené a podpísané, v dvoch vyhotoveniach vo výkresovej forme a v dvoch
vyhotoveniach v elektronickej forme;
vykonať komplexné funkčné skúšky diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie k stavbe, sprievodnej technickej
dokumentácie a dokladov preukazujúcich zhodu s určenými technickými podmienkami, t.j. atestov
a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov
(ďalej len „KBÚ“) osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu
zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, revíznych správ, prevádzkových poriadkov,
záručných listov atď.;
KBÚ musia spĺňať náležitosti podľa zákona č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon) v platnom znení;
zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky a zabezpečenie osvedčenia o úradnej skúške, na základe
ktorého bude možné spustiť prevádzku vyhradeného technického zariadenia;
zabezpečiť vybudovanie a demontáž zariadenia staveniska;
zabezpečiť poistenie stavby do termínu odovzdania stavby objednávateľovi.

Obhliadka miesta:
Navrhovateľom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta zhotovenia stavby. Akékoľvek náklady spojené
s obhliadkou znáša navrhovateľ.
Obhliadka miesta sa uskutoční: dňa 02.02.2022 o 10,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Areál SPP - stretnutie navrhovateľov na recepcii budovy AB 7,
Mlynské nivy 44/a, Bratislava.
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Jozef Časnocha, tel.: +421 905 312 968, e-mail.:
jozef.casnocha@spp.sk
Vyhlasovateľ požaduje, aby záujemcovia nahlásili svoju účasť na obhliadke v lehote do 01.02.2022
e-mailom na adresy: jozef.casnocha@spp.sk a maria.hrasnova@spp.sk , prípadne telefonicky na tel:
+421 905 312 968.
Vyhlasovateľ odporúča zúčastniť sa na spoločnej obhliadke miesta zhotovenia diela v stanovenom
termíne, individuálna obhliadka v inom termíne nebude umožnená.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, bude tvoriť
súčasť súťažných podkladov a bude zaslaný všetkým záujemcom, ktorým Vyhlasovateľ zaslal súťažné
podklady.
5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe „Zmluvy o dielo“ (ďalej len
„Zmluva“) uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších právnych predpisov.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa
stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou
súťažných podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
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Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6. Termín uskutočnenia stavebných prác:
a) Termín odovzdania staveniska: do 3 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými
stranami.
b) Termín začatia stavby: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia diela (stavby): do 10 týždňov od podpisu zmluvy (do uvedeného termínu musí
byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela)
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 02.02.2022
do 10,00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v
elektronickej forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb
uvedených v bode 2. tohto oznámenia.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktnú
osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytne do troch (3) pracovných dní od prijatia žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného
portálu proebiz.com. nasledovne:
Vyhlasovateľ po obdržaní žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov na predmet obstarávania zašle
navrhovateľovi výzvu na účasť v tejto súťaži prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Vo výzve
budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený portál. Súčasťou výzvy
bude aj prihláška, v ktorej si navrhovateľ zvolí svoje prístupové meno a heslo, odošle ju a následne mu
bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi môže navrhovateľ vstúpiť do
e-aukčného portálu na adrese https://spp.proebiz.com. V elektronickej aukčnej sieni si môže prevziať
súťažné podklady na predmet obstarávania, oboznámiť sa s prácou v aukčnom prostredí a následne
vložiť svoj návrh.
Súťažné podklady vrátane príloh Vyhlasovateľ poskytne len subjektu, ktorý má oprávnenie na
podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie uskutočňovať 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 uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom súťaže alebo iný doklad o oprávnení
podnikať.
Žiadosť o poskytnutie príloh súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej
forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených
v bode 2. tohto oznámenia.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi prevzatie
súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou správy emailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa.
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
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Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 03.02.2022 do
12,00 hod.
8.

Spôsob podávania návrhov
Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými
v tomto oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob
predkladania návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh..

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 08.02. 2022 do 12,00 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.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do
uplynutia stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať predložený návrh
späť a prípadne ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení návrhov
sa naň neprihliada.

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 musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže (oprávnenie dodávať
tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom súťaže);
2. Navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin;
3. 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;
4. Na majetok navrhovateľa 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. Navrhovateľ 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;
Vyššie uvedené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovateľ preukáže
predložením nasledovných dokladov:
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 za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa bodu 1 sa nepožaduje predloženie
dokladu, ak je možné podmienku účasti overiť z verejne dostupného zdroja ako www.orsr.sk, inak
navrhovateľ predloží scan originálu dokladu o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného
registra alebo iného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
navrhovateľa dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú
predmetom obstarávania.
 za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodov 2 až 5 navrhovateľ vo svojom
návrhu predloží čestné vyhlásenie, podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa, ktoré tvorí
prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov 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 Vyhlasovateľ posudzovať navrhovateľa ako navrhovateľa, ktorý spĺňa
podmienku účasti podľa bodu 3 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 3 (v časti
týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí termínu
predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
V prípade, ak Spoločnosti vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti alebo pravosti predložených
dokladov, požiada navrhovateľa o predloženie originálu dokladov preukazujúcich niektorú z podmienok
účasti podľa bodov 1 až 5, nie staršie ako 3 mesiace, a to v prípade podmienky:







podľa bodu 1 - dokladom o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa poskytovať službu, ktorá
je predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
podľa bodu 2 - výpisom z registra trestov;
podľa bodu 3 - potvrdením Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a miestneho príslušného
daňového úradu, o tom, že navrhovateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované
daňové nedoplatky;
podľa bodu 4 - potvrdením príslušného súdu, že na navrhovateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet tejto obchodnej verejnej
súťaže je navrhovateľ povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Referenčný zoznamom zmlúv (referencií) s rovnakým predmetom zmluvy ako je predmet
obstarávania (rekonštrukcia vnútorného vybavenia budov) uskutočnených za obdobie
predchádzajúcich päť rokov v rozsahu tabuľky, ktorá tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy. Referenčný
zoznam zmlúv musí obsahovať minimálne 2 referencie pričom sa požaduje, aby celkový
finančný objem realizovaných zákaziek bol minimálne 80 000,- EUR bez DPH a súčasne
najmenej jedna referencia od jedného odberateľa z tohto zoznamu uskutočnených stavebných
prác musí byť v minimálnej hodnote 40 000 EUR bez DPH. V prípade, že zákazka bola v
rozhodnom období realizovaná navrhovateľom len sčasti (napr. člen združenia, skupiny
dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme realizoval zákazku
navrhovateľ.
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Zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať minimálne tieto údaje:
Názov predmetu zmluvy (stavby),miesto realizácie zmluvy
Stručný popis zmluvy (stavby)
Termín plnenia zmluvy (od-do)
Finančný objem zmluvy (stavby) v EUR bez DPH
Finančný objem v EUR bez DPH časti rekonštrukcie alebo vybudovanie kotolní,
v prípade, že stavba obsahovala aj iné stavebné objekty a prevádzkové súbory
Obchodné meno a sídlo objednávateľa
Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónne a e-mailové spojenie.
Zoznam poskytnutých služieb (referencií) musí obsahovať zákazky realizované výlučne
navrhovateľom. Ak navrhovateľ predloží referencie realizované treťou stranou, Vyhlasovateľ
takéto referencie neuzná. Vzor Zoznamu uskutočnených stavebných prác (Zoznam referencií)
tvorí prílohu súťažných podkladov.
-

2. platné autorizačné osvedčenie - doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy, vydaného na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť
na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a
zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s
odborným zameraním – stavbyvedúci (Doklad o odbornej spôsobilosti vydaný do 1.1.2009 s
odborným zameraním – stavbyvedúci pre pozemné stavby alebo stavbyvedúci pre technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb).
Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť predložený ako scan Osvedčenia o vykonaní odbornej
skúšky s otlačkom pečiatky a vlastnoručným podpisom držiteľa alebo overenej fotokópie
Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Súčasťou dokladu musí byť originál Čestného
vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom navrhovateľa, že:
-

odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v zamestnaneckom pomere,
alebo v inom pracovnom vzťahu) k navrhovateľovi.

11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční v sídle Spoločnosti SPP na
adrese uvedenej v bode 1.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorý sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste
v poradí.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta.
Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy v lehote
stanovenej vo výzve.
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Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
16. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.05.2022.
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 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: 20.01.2022.

