Evidenčné číslo obstarávania: VI-OVS-280-21

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Kuriérske služby doručovania v elektronickej forme“ - ZMENA č. 1 - Podmienky
doručovania zásielok/zmluvnej dokumentácie zákazníkom písm. c) (všetky
zmeny a doplnenia sú vyznačené červeným písmom)
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. 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, +421 911 704 487
3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Kuriérske služby doručovania v elektronickej forme
4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obstarávania je poskytovanie služieb doručovania zásielok kuriérom v elektronickej forme novým
a existujúcim zákazníkom Spoločnosti SPP (ďalej len „zákazník“ alebo „adresát“), získanie elektronického
podpisu od adresáta k zmluvnej dokumentácii, ktorá je súčasťou zásielky, zber dát od adresátov
(elektronické vyznačenie voliteľných polí v tejto zmluvnej dokumentácii) a zabezpečenie elektronického
doručenia podpísanej zmluvnej dokumentácie v zásielke Spoločnosti SPP na území Slovenskej republiky
(„SR“).
Predmet obstarávania zahŕňa nasledovné činnosti:
1. Nastavenie rozhrania pre výmenu dát podľa funkčných a technických požiadaviek Spoločnosti SPP
uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
2. Technická a prevádzková podpora procesu poskytovania služby, vrátane prevádzky počítačovej
infraštruktúry potrebnej na spracovanie dát (predkladá navrhovateľ).
3. Zabezpečenie realizácie služby doručovania zásielok zákazníkom Spoločnosti SPP prostredníctvom
zobrazovacích jednotiek - tabletov s nasledovnou špecifikáciou: displej s uhlopriečkou minimálne 10“,
design aplikácie (SW) na spracovanie podpisu zákazníka podľa manuálu SPP (logo, farby), aplikácia
obsahujúca bezpečnostné a autentifikačné prvky s cieľom zamedzenia použitia a/alebo sprístupnenia
údajov neoprávnenej osobe (v prípade straty a/alebo odcudzenia zariadenia), systém nápovedy pre
zákazníka a kuriéra.
4. Doručovanie zásielok – zmluvnej dokumentácie zákazníkom Spoločnosti SPP kuriérmi dodávateľa a
zabezpečenie jej elektronického podpísania.
5. Zmluvnú dokumentáciu budú uzatvárať a posielať elektronicky zákazníkom prostredníctvom kuriéra
zamestnanci Kontaktného centra Spoločnosti SPP (ďalej len „KC“) a Zákazníckeho centra Spoločnosti
SPP (ďalej len „ZC“).
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6. Dodávateľ bude doručovať denne (pracovné dni) zmluvnú dokumentáciu v komodite elektrická
energia (EE) a zemný plyn (ZP), taktiež pre nekomoditné produkty a späťvzatia k rukám nových
alebo existujúcich zákazníkov Spoločnosti SPP v segmente Domácnosti a Maloodber.
Obsah zásielky bude tvoriť zmluvná dokumentácia určená zákazníkovi na podpis v elektronickej forme.
Dodávateľ bude doručovať denne (pracovné dni) zmluvnú dokumentáciu v komodite elektrická energia
(EE) a zemný plyn (ZP), taktiež pre nekomoditné produkty a späťvzatia k rukám nových alebo
existujúcich zákazníkov v segmente Domácnosti a Maloodber.
Zmluvnou dokumentáciou sa rozumie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zmluva o združenej dodávke elektriny Domácnosť rôzne produkty*
Zmluva o združenej dodávke elektriny Maloodber rôzne produkty*
Zmluva o dodávke plynu Domácnosť rôzne produkty*
Zmluva o dodávke plynu Maloodber rôzne produkty*
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Domácnosť rôzne produkty*
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Maloodber rôzne produkty*
Dodatok k zmluve o dodávke plynu Domácnosť rôzne produkty*
Dodatok k zmluve o dodávke plynu Domácnosť rôzne produkty*
Nekomoditná zmluva čistá energia
Nekomoditná zmluva uhlíková stopka
Mandát
Splnomocnenie na zmenu dodávateľa
Splnomocnenie na späťvzatie výpovede k zmene dodávateľa

*Početnosť produktovej rady pre každú komoditu v kategórii Domácnosť je aktuálne 2, Maloodber 4 .
Podmienky doručovania zásielok/zmluvnej dokumentácie zákazníkom:
a) Doručenie zásielky na adresu doručenia nasledujúci pracovný deň (D1) alternatíva v prípade, ak to
navrhovateľ v návrhu ponúkne bude (D0) od doručenia dát zo Spoločnosti SPP v elektronickej
forme dodávateľovi pre všetky PSČ v SR.
b) Tri pokusy o doručenie zásielky u jedného zákazníka.
c) Email notifikáciu zákazníkovi po podpísaní zmluvnej dokumentácie, s podpísanými dokumentmi
v prílohe – zabezpečí Spoločnosť SPP.
d) Telefonické avízo – povinnosť kuriéra kontaktovať zákazníka, príjemcu, pred doručením zásielky na
jeho adresu, resp. adresu doručenia.
e) Kontrola totožnosti príjemcu zásielky, občianskeho preukazu (OP) – kontrola totožnosti príjemcu
spojená s podpisom požadovaného dokumentu v zásielke, pričom elektronický podpis bude
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 článok 26 spĺňať ETSI TS
102 778 PAdES Part-1: rozšírenie ISO 3200-1.
f) Získanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov od zákazníka.
g) Dĺžka doručovania je max. 5 pracovných dní od dodania dát od Spoločnosti SPP do vrátenia dát reportov od Dodávateľa služby späť Spoločnosti SPP.
h) V prípade, ak zákazník nepodpíše doručený návrh zmluvnej dokumentácie, dodávateľ sa zaväzuje
doručiť Spoločnosti SPP čestné vyhlásenie zákazníka o odmietnutí podpísania zmluvnej
dokumentácie, alebo iným spôsobom akceptovateľným Spoločnosťou SPP preukázať doručenie
návrhu zmluvnej dokumentácie zákazníkovi.
i) Dodávateľ zabezpečí úplný podpis zmluvnej dokumentácie vrátane vyplnenia voliteľných polí
(checkboxov) zákazníkom, zásielka sa inak nebude považovať za podpísanú.
j) Nedoručiteľnou zásielkou sa rozumie zásielka, ktorú sa nepodarilo doručiť z dôvodu telefonickej
nedostupnosti zákazníka, zásielka nebola prevzatá v dohodnutom termíne, alebo adresát zomrel.
k) Informovanie Spoločnosť SPP o aktuálnom stave doručovania jednotlivých zásielok formou
denného reportu.
Report bude dodávateľ zasielať elektronickou poštou /alternatíva podľa nastavenia dodávateľa
ukladať na zdieľané úložisko/ najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zásielok
v nasledovnej štruktúre:
-

dodávateľom prijaté návrhy zmluvnej dokumentácie;
doručená zmluvná dokumentácia podpísaná zo strany zákazníka;
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doručená zmluvná dokumentácia nepodpísaná zo strany zákazníka s uvedením typu dôvodu.
Typy dôvodov odmietnutia budú štandardizované, kuriér vyberá dôvod odmietnutia ako voľbu
z dopredu definovaných možností;
doručená zmluvná dokumentácia - nepodpísaná, s čestným vyhlásením podpísaným zo strany
zákazníka;
doručené nepodpísané návrhy zmluvnej dokumentácie bez čestného vyhlásenia;
zmluvná dokumentácia vrátená na opravu zo strany Spoločnosti SPP dodávateľovi;
nedoručiteľná zmluvná dokumentácia s uvedením dôvodu (nezastihnutý, nebýva na adrese,
zomrel...)
l) Podpísaná zmluvná dokumentácia bude doručená späť do Spoločnosti SPP (alebo pripravená na
stiahnutie z počítačového prostredia dodávateľa) najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise.
m) Dodávateľ sa zaväzuje zmazať osobné údaje adresáta ako aj obsah zásielky najneskôr do 10 dní i)
od spätného prevzatia podpísaných dokumentov do spoločnosti SPP, ii) od prehlásenia zásielky za
nedoručiteľnú.
-

Povinnosti kuriérov dodávateľa:
a) Slušné a korektné správanie voči všetkým (existujúcim a novým) zákazníkom Spoločnosti SPP pri
doručovaní a podpise návrhov zmluvnej dokumentácie.
b) Kuriéri nesmú používať nekalé, klamlivé a podvodné praktiky, pri doručovaní návrhov zmluvnej
dokumentácie na podpis zákazníkom (najmä zákaz podpisovať zmluvu za zákazníka a/alebo vyvíjať
nátlak na zákazníka).
c) Dodávateľ zabezpečí, že kuriéri, ktorí budú poskytovať služby doručovania a podpisu zmluvnej
dokumentácie musia byť zaškolení na získanie podpisu od zákazníka a oboznámení s hlavnými
náležitosťami zmluvnej dokumentácie.
d) Dodávateľ kedykoľvek počas platnosti zmluvného vzťahu musí na požiadanie Spoločnosti SPP
preukázať, že kuriéri podieľajúci sa na plnení boli vyškolení podľa požiadaviek Spoločnosti SPP.
e) Dodávateľ bude na plnenie využívať iba kuriérov, ktorí sú odborne a zdravotne spôsobilí a ktorí boli
vyškolení v súlade s požiadavkami spoločnosti SPP.
Požadované KPI pre doručovanie zásielok:
D1 – nasledujúci pracovný deň – 95%;
Nedoručená zmluvná dokumentácia – 1%
Kvantifikácia doručovania:
Predpokladá sa v priemere 40 ks zásielok za deň. Veľkosť 1 zásielky, zmluvnej dokumentácie, bude v
rozsahu od 250 do 500 KB.
Reporting:
Report o doručených, nedoručených a nedoručiteľných zásielkach s dátumom podpisu alebo uvedením
dôvodu nedoručenia minimálne 1x denne, výmena dát minimálne 1x denne (pracovné dni).
Spoločnosť SPP zabezpečí v súvislosti s doručovaním zásielok/zmluvnej dokumentácie nasledovné
činnosti:
a) pripraví v intervale 1x pracovný deň zásielky na doručenie k elektronickému podpisu:




vygeneruje formuláre zmluvnej dokumentácie na podpis
zoskupí ich podľa adresáta
ku každej dávke pripraví zoznam údajov nevyhnutných pre doručenie adresátovi resp. vzájomné
zdieľanie údajov medzi Spoločnosťou SPP a Dodávateľom;

b) uloží zásielky podľa písm. a) vyššie, t.j. dennú dávku na zdieľané úložisko dohodnuté
s dodávateľom do 24:00 hod. daného dňa;
c) doručí adresátovi (zákazníkovi) SMS a/alebo emailovú správu s PIN kódom pre odomknutie
zásielky – zmluvnej dokumentácie na podpis;
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d) doručí adresátovi e-mail s návrhom zmluvnej dokumentácie pre jej naštudovanie 1 pracovný deň do
24:00 hod. pred doručením na podpis v elektronickej forme kuriérom;
e) preberá zo zdieľaného priestoru doručené súbory v deň doručenia alebo nasledujúci pracovný deň,
overuje kvalitu doručených údajov a spracováva ich vo svojich IS;
f)

v prípade zistenej nesprávne doručenej zmluvnej dokumentácie reklamuje zásielku u Dodávateľa.
Nesprávne doručenou zmluvnou dokumentáciou sa rozumie zásielka, ktorá nemá vyplnené všetky
povinné polia, nie sú uvedené požadované podpisy v celej zmluvnej dokumentácii pričom zásielka má
status doručená a podpísaná.;

g) zabezpečí helpdesk pre zákazníka pre prípad nedostupného overovacieho kódu v prevádzkových
hodinách KC a ZC.
5.

Typ zmluvy

Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní
služieb, vrátane príloh (ďalej len „rámcová zmluva“ alebo „zmluva“) uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
K rámcovej zmluve budú uzavreté aj nasledujúce zmluvy, ktoré tvoria prílohy rámcovej zmluvy:
Dohoda o mlčanlivosti
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa stanú
obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou súťažných
podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6.

Doba trvania záväzkového vzťahu

1 rok odo dňa platnosti a účinnosti rámcovej zmluvy, s možnosťou opcie na predĺženie platnosti rámcovej
zmluvy o 1 rok.
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, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie
súťažných podkladov.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 12.01.2022
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.
Prílohou písomnej žiadosti bude Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh
(vzor tvorí Prílohu č. 1 tohto Oznámenia).
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže vyhlasovateľovi predložiť len subjekt, ktorým má
oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú
predmetom súťaže. Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa nepožaduje
predložiť, ak je možné podmienku overiť z verejne dostupného zdroja ako www.orsr.sk, inak sa podmienka
preukazuje scanom originálu dokumentu o oprávnení podnikať.
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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 e-mailovej
pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné podklady Vyhlasovateľ
poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom portálu proebiz.com.
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 17.01.2022, 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.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži predkladá
Vyhlasovateľovi svoj návrh, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá návrh.
9.

Lehota na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 24.01.2022 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.
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 poskytovať
službu, ktorá je 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 vyhlásenia
tejto obchodnej verejnej 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 – preukazuje
čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa. - preukazuje čestným
vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa podľa Prílohy č. 4 súťažných
podkladov
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. – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym
zástupcom navrhovateľa podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov podpísaným štatutárnym
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zástupcom navrhovateľa, 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 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 písm. c) (v časti týkajúcej sa
nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí termínu predĺženia splatnosti
uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
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 –
preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa. - preukazuje
čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa podľa Prílohy č. 4
súťažných podkladov
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 – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
navrhovateľa. - preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
navrhovateľa podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov
Doklady musia byť podpísané štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho
orgánu navrhovateľa alebo iným zástupcom oprávneným konať v mene navrhovateľa resp.
osobou zastupujúcej navrhovateľa.
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 súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
Navrhovateľ predloží 1 referenciu poskytnutých služieb za obdobie 3 rokov predchádzajúcich lehote
na predkladanie návrhov v tomto obstarávaní, s rovnakým predmetom ako je predmet obstarávania, t.j.
elektronického doručovania zmluvnej dokumentácie kuriérom.
Predložená referencia musí spĺňať nasledovné minimálne kritériá:





Poskytnutá služba musí byť realizovaná rovnakým technickým spôsobom - na rovnakej platforme a
prostredníctvom rovnakých tabletov a SW aplikácie, aká bude použitá v návrhu pre spoločnosť SPP.
Doručovanie zásielok bolo pre referenčného odberateľa realizované nepretržite v minimálnej dĺžke 6
mesiacov.
Navrhovateľ predloží denný objem dodaných elektronických zásielok za obdobie posledných 3
mesiacov
Služba bola realizovaná v SR alebo v štátoch EÚ.

Referencie navrhovateľ predloží podľa vzoru referenčného listu, ktorý tvorí Prílohu č. 5 súťažných
podkladov.
Predložené referencie musia zahŕňa nasledovné údaje:
-

obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
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-

meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si spoločnosť SPP môže
overiť údaje uvedené v referencii;
krátky popis predmetu dodávky – popis technického riešenia, typov tabletov, použitej SW aplikácie
termín dodania plnenia
dĺžku doručovania zásielok
denný objem doručovaných zásielok

Spoločnosť SPP vyžaduje, aby bol navrhovateľ v pozícii hlavného dodávateľa, resp. člena združenia,
resp. subdodávateľa podľa zmluvy hlavného dodávateľa zodpovedného za dodávku. Navrhovateľ jasne
uvedie vzťah ku konečnému zákazníkovi/odberateľovi služieb. V prípade, ak sa navrhovateľ zúčastňoval
referenčnej dodávky ako subdodávateľ alebo ako člen združenia, Spoločnosť SPP požaduje uvedenie
rozsahu vlastnej dodávky zo strany navrhovateľa.
V prípade, ak navrhovateľ preukáže referenciu prostredníctvom realizovanej dodávky svojho
subdodávateľa, respektíve sesterskej/materskej spoločnosti, je potrebné predložiť potvrdenie o
následnej účasti subdodávateľa (sesterskej /materskej spoločnosti) aj na realizácii dodávky pre
Spoločnosť SPP - a to vo forme čestného vyhlásenia, alebo zmluvy o spolupráci, obsahujúcou záväzok,
že táto spoločnosť poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu so Spoločnosťou
SPP.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť predložené referencie, najmä telefonicky a formou
elektronickej komunikácie.
C. Finančné alebo ekonomické postavenie
Nevyžaduje sa.
Ďalšie náležitosti návrhu:

D.
1.

Čestné vyhlásenie, že:


v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania uvedenými
v súťažných podkladoch a ich prílohách, ktoré v súvislosti s týmto procesom obstarávania
prevzal, vrátane návrhu zmluvných podmienok;



doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné;



navrhovateľ 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 podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 6 súťažných podkladov
2. Doklad o zložení zábezpeky - finančných prostriedkov na účet Spoločnosti SPP alebo v banke.
3. Detailné informácie k ponúkanému riešeniu vo forme textovej časti návrhu.
4. Harmonogram a postup zriadenia služby výmeny dát pre spoločnosť SPP - termíny aktivít / míľniky,
vrátane testovania a potrebnej súčinnosti pri implementácii na strane spoločnosti SPP.
5. Čestné vyhlásenie o tom, že:


disponuje sieťou kuriérov po celom Slovensku (všetky PSČ lokality),



bude poskytovať službu na celom území Slovenska (všetky PSČ lokality)

Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov
6. Fotokópiu potvrdenia o registrácii na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb.
7. Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej navrhovateľa pri predložení návrhu, ak návrh
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista navrhovateľa.
8. Navrhovateľ predloží dokument, ktorý bude obsahovať:
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-

Informáciu, či je schopný doručovať zásielky v deň prevzatia zásielky (D0), a do ktorej hodiny
daného dňa je schopný prevziať zásielku na doručenie v danom dni.

-

Opis motivačného systému pre doručovateľov – kuriérov, systém vzdelávania a kontroly
správania voči adresátom, t.j. súbor opatrení, ktorými zabezpečuje požadované vlastnosti
kuriéra a samotnú definíciu požadovaných vlastností, najmä metodiku školenia a vzdelávania,
školiacu dokumentáciu a predstaví systém vzdelávania (obsah a spôsob realizácie vzdelávania);
metodiku a realizáciu kontroly plnenia požadovaných vlastností kuriéra, vykonávania kontroly,
ktorou zabezpečuje požadované správanie kuriérov a realizáciu motivačného systému.

11. Zábezpeka
Spoločnosť SPP požaduje zabezpečiť viazanosť návrhu zábezpekou vo výške 3.000,- EUR.
Spôsob jej zloženia alebo poskytnutia, podmienky jej vrátenia a dôvody jej prepadnutia v prospech
Spoločnosti SPP je uvedený v súťažných podkladoch.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 24.01.2022 o 14:00
hod.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Ekonomicky najvýhodnejší návrh
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 uzavrieť rámcovú 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 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 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 31.03.2022.
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.
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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/
Príloha č. 1:

Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh

Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia zmeny č. 1: 21.01.2022

