Evidenčné číslo obstarávania:

KO-OVS-029-22

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Úpravy pre potreby nájomcu DC Bratislava a následné služby
pre DC BA a ZDC Nitra.

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. Jana Kozakovičová
tel.: +421 2 62 62 4254, + 421 905 472 331, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
Mgr. Zuzana Lomnická
tel.: +421 2 62 62 4179, e-mail: zuzana.lomnicka@spp.sk

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Úpravy pre potreby nájomcu DC Bratislava a následné služby pre DC BA a ZDC Nitra

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmet tejto súťaže pozostáva:
A. Investičná časť – zhotovenie diela „Úpravy pre potreby nájomcu DC Bratislava“
Predmetom obstarávania sú práce a dodávky potrebné pre zhotovenie diela „DC BA, Úprava pre
potreby nájomcu“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou LYNX –
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice, dátum vypracovania
10/2021 (ďalej len „projektová dokumentácia“). Projetková dokumentácia je v Prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
Úpravy sú v zmysle vypracovanej realizačnej dokumentácie rozdelené do nasledovných prevádzkových
súborov:
1. PS 01.1 Energetické zabezpečenie
2. PS 01.2 Štruktúrovaná kabeláž
3. PS 01.3 Klimatizácia, vetranie, vykurovanie
Súčaťou zhotovenia diela je aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu „DC BA a ZDC
Nitra, stav r. 2022“.
B. Prevádzková časť
Prevádzková časť rieši zabezpečenie služieb Monitoringu, starostlivosti a servisnej podpory
technologických zariadení DC Bratislava a ZDC Nitra.
B.1 Pre technologické zariadenia BA aj NR:
• energetické zariadenia (EZ) a diesel agregát (DA)
• klimatizácia (AC)
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elektronický požiarny systém (EPS)

budú poskytované služby:
a) nepretržitá servisná pohotovosť spolu s telefonickou asistenciou pre nástup technika 24 hodín
denne x 7 dní v týždni,
b) on-site podpora (poskytovanie služieb v mieste inštalácie zariadení),
c) nepretržitá prevádzka servisnej linky Hot – Line a On-line,
d) nástup na opravu, resp. na servisný zásah na základe Monitoringu resp. nahlásenia poruchy,
e) oprava poruchy - dosiahnutie riadneho pracovného stavu zariadenia, alebo schopnosť používať
zariadenie bez obmedzení, vrátane nahradenia časti zariadenia (výmena materiálu a dodanie
a montáž náhradných dielov),
f) profylaktické a servisné prehliadky v rozsahu uvedenom v Prílohe Zmluvy a vypracovanie
písomného protokolu o vykonanej prehliadke,
g) poradenstvo v otázkach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadení, pri riešení vzniknutých
porúch, a ktoré nie je možné vyriešiť pomocou dokumentácie,
h) pokrytie - čas dostupnosti služieb starostlivosti a podpory zariadení (24 hodín denne, 7 dní v týždni).
B.2 Pre všetky non-IT technologické zariadenia BA aj NR:
• elektronický požiarny systém (EPS)
• automatické stabilné hasiace zariadenie (ASHZ)
• energetické zariadenia (EZ) a diesel agregát (DA)
• klimatizácia (AC)
• bezpečnostné systémy
− elektronický zabezpečovací systém (EZS)
− detekcia zaplavenia (DZ)
− detekcia teploty (DT)
− detekcia otrasov (DO)
− detekcia vlhkosti (DV)
budú poskytované služby Monitoringu a dohľadu prostredníctvom monitorovacieho systému
poskytovateľa, na dispečingu / pracovisku poskytovateľa, pracovníkmi poskytovateľa, Monitoring je
súbor činností a ďalších plnení spojených s nepretržitým sledovaním prevádzky zariadení
infraštruktúry DC Bratislava a ZDC Nitra v režime 24x7, ktorého úlohou je najmä:
- dohliadať na správnu činnosť technologických zariadení a dodržiavanie stanovených
prevádzkových parametrov,
- vyhodnocovať informácie o jednotlivých technológiách,
- prijímať hlásenia o poruchách a chybách,
- zabezpečiť vybavenie požiadaviek na zásahy generované monitorovacím systémom ako aj
nahlásené oprávnenými osobami,
- vyhodnocovať a riešiť všetky prevádzkové problémy,
- koordinovať činnosti servisných zásahov,
- spracovať, vyhodnotiť a poskytovať informácie spoločnosti SPP a určeným tretím stranám.
Bližší popis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
4.1 Obhliadka miesta uskutočnenia diela a poskytovania služieb
Vyhlasovateľ požaduje, aby navrhovatelia vykonali spoločnú obhliadku DC Bratislava ZDC Nitra.
Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ.
Obhliadky sa môže zúčastniť len navrhovateľ, ktorý požiadal o súťažné podklady a s ktorým
Vyhlasovateľ uzavrel Dohodu o mlčanlivosti v zmysle bodu 7 tohto oznámenia.
Spoločná obhliadka miesta sa uskutoční: dňa 09.03.2022 o 09,00 hod.
Stretnutie záujemcov sa uskutoční na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel a.s., budova AB VII., vrátnica
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Mlynské nivy 44/c
Bratislava
Následne sa všetci zúčastnení presunú do Nitry na vykonanie obhliadky ZDC Nitra. Dopravu do ZDC
Nitra si každý záujemca zabezpečí individuálne.
Z dôvodu potreby zabezpečenia vstupov do dátových centier je potrebné, najneskôr do 24 hodín pred
konaním obhliadky, nahlásiť e-mailom účasť na obhliadke kontaktným osobám Vyhlasovateľa na
adresy: jana.kozakovicova@spp.sk, a zuzana.lomnicka@spp.sk.
E-mailová žiadosť o vykonanie obhliadky musí obsahovať:
meno a priezvisko zúčasntnenej osoby, jej kontaktné údaje: tel. číslo a e-mailová adresa
obchodné meno, IČO záujemcu;

-

Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Miroslav Rybárik, tel.: +421 905 755 608, email:
miroslav.rybarik@spp.sk .
Účasť navrhovateľov na spoločnej obhliadke miesta zhotovenia diela v stanovenom termíne je
povinná. Neúčasť navrhovateľa na spoločnej ohliadke miesta môže byť dôvodom na vylúčenie návrhu.
Spoločná 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 poskytol
súťažné podklady.
5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe nasledovných zmlúv:
A. Investičná časť:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoD“)
B. Prevádzková časť:
Rámcová zmluva uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)
-

Dohoda o mlčanlivosti uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení,

ďalej len „zmluvy“
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. Termín uskutočnenia stavebných prác / Doba trvania záväzkového vzťahu
A. Investičná časť:
Požadované zmluvné termíny v ZoD:
a) Termín odovzdania staveniska: do 3 (troch) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
b) Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania staveniska
c) Termín ukončenia diela: do 12 týždňov od odovzdania staveniska (do uvedeného termínu musí byť
podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela)
B. Prevádzková časť:
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Plnenie Zmluvy bude na základe objednávok, požadovaný začiatok platnosti Zmluvy dňom uzavretia
prvej objednávky. Služby Monitoringu, starostlivosti a servisnej podpory budú poskytované so
začiatkom po odovzdaní a prevzatí Diela.
Platnosť rámcovej zmluvy: 7 rokov + opcia 3 x 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, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné
podklady.
Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie
súťažných podkladov a predložil Dohodu o mlčanlivosti.
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.
Písomná žiadosť navrhovateľa musí obsahovať:
a. Identifikačné údaje navrhovateľa – obchodné meno, sídlo, IČO;
b. Meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, email,
Prílohou písomnej žiadosti bude Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh (vzor
tvorí prílohu č.1 tohto Oznámenia) a Dohoda o mlčanlivosti podpísaná navrhovateľom (vzor tvorí prílohu
č 2 tohto Oznámenia).
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže Vyhlasovateľovi predložiť len subjekt, ktorý má
oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie realizovať dielo a 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 dokladu o oprávnení podnikať, t.j. výpis
z obchodného alebo iného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
subjekt poskytovať služby, ktoré sú predmetom súťaže alebo iný doklad o oprávnení podnikať.
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. Súťažné podklady
Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 08.03.2022
12:00 hod.
Vyhlasovateľ považuje za dôverné informácie údaje uvedené v súťažných podkladovch obchodnej
verejnej súťaže a za účelom ochrany týchto údajov poskytne navrhovateľom súťažné podklady až po
uzavretí Dohody o mlčanlivosti medzi navrhovateľom a Vyhlasovateľom. Návrh Dohody o mlčanlivosti
tvorí prílohu č. 2 tohto oznámenia.
Navrhovateľom podpísané znenie Dohody o mlčanlivosti musí byť Vyhlasovateľovi doručené aj
v papierovej forme v dvoch exemplároch, na nasledovnú adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Ing. Jana Kozakovičová
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika
Navrhovateľom podpísané znenie Dohody o mlčanlivosti v papierovej forme musí byť Vyhlasovateľovi
doručené najneskôr do 09.03.2022 do 9:00 hod., t.j. najneskôr pred vykonaním obhliadky miesta.
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytne najneskôr do jedného pracovného dňa od prijatia žiadosti o
poskytnutie súťažných podkladov vrátane príloh.
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Vyhlasovateľ poskytuje súťažné podklady výlúčne v elektronickej forme nasledovne:
Vyhlasovateľ po održaní žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, čestného vyhlásenia a scanu
podpísanej Dohody o mlčanlivosti, 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 (súťažné podklady sú prílohami výzvy), oboznámiť sa s prácou v aukčnom prostredí a
následne vložiť svoj návrh.
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 14.03.2022, 10:00 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. 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 17.03.2022 do 10,00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v súťažných podkladoch
vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty
alebo predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude
prihliadať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade
bude oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako toto
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
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:
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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.
*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.
Vyššie uvedené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovateľ preukáže predložením
nasledovných dokladov:
Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa bodu 1 sa nepožaduje predložiť, ak je možné
podmienku účasti overiť z verejne dostupného zdroja ako www.orsr.sk, inak sa podmienka podľa bodu
1. preukazuje scanom originálu dokladu o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného
registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa dodávať tovar,
poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce súvisiace s predmetom súťaže alebo iný doklad
o oprávnení podnikať.
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa ods. 2. – 5. navrhovateľ vo svojom návrhu
predloží čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 súťažných podkladov.
V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o pravosti predložených dokladov alebo
pravdivosti predložených čestných vyhlásení požiada navrhovateľa o predloženie originálu dokladov
preukazujúcich niektorú z podmienok účasti bodu 1. – 4., nie staršie ako 3 mesiace, a to v prípade
podmienky:
podľa bodu 1. - doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa poskytovať služby, ktoré sú
predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať;
podľa bodu 2. – výpis z registra trestov;
podľa bodu 3. – potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a miestneho príslušného
daňového úradu, o tom, že navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie
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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;
podľa bodu 4. – potvrdenie 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.
*v prípade podmienky č. 3 – preukazuje navrhovateľ čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym
zástupcom navrhovateľa alebo potvrdením vystaveným v súlade s §293ew zákona o sociálnom
poistení, v znení zákona 68/2020 Z. z a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o
splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v platnom znení)
b)

Technická alebo odborná spôsobilosť

Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Zoznam zrealizovaných zákaziek za obdobie sedem (7) rokov bezprostredne predchádzajúcich
lehote na predkladanie návrhov, ktorými navrhovateľ preukáže realizáciu minimálne 2 (dvoch)
zákaziek podobného charakteru ako je predmet obstarávania, pričom za zákazky podobného
charakteru bude vyhlasovateľ považovať: dodanie a inštalácia technologických častí dátových
centier (klimatizácií a/alebo energetického zabezpečenia) a poskytovanie následných služieb.
Minimálne jedna zákazka na realizáciu diela musí byť s minimálnym finančným objemom 500 000,Eur bez DPH. Doba poskytovania následných služieb minimálne jednej referencie bola (respektíve
je v čase predkladania referencie) najmenej 3 roky a minimálny finančný objem 80.000,- Eur bez
DPH za kalendárny rok.
Zoznam realizovaných zákaziek musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- názov a miesto diela/služby;
- krátky opis diela/služby, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo o plnenie podobného
charakteru ako je predmet obstarávania;
- prehlásenie o úspešnom ukončení diela;
- celkovú zmluvnú cenu diela v Eur bez DPH
- zmluvný finančný objem služieb spolu v Eur bez DPH a finančný objem v Eur bez DPH za
rok;
- dátum realizácie diela/ lehota poskytovania služieb;
- obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého navrhovateľ realizoval dielo;
- kontaktnú osobu odberateľa (meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová adresa).
Vzor Zoznamu realizovaných zákaziek je prílohou č. 6 súťažných podkladov.
V prípade, ak 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.
Spoločnosť SPP uzná aj predložené referencie vedené Úradom pre verejné obstarávanie, ktorých
výsledná hodnotiaca známka je minimálne 80 %, alebo slovné vyjadrenie „uspokojivé“. Z
predloženej referencie musí byť zrejmé, že sa jedná o zákazku obdobného charakteru ako je
predmet obstarávania. V prípade, že to z popisu referencie priamo nevyplýva, je potrebné doložiť
ďalšie doklady, ktoré preukážu požadovaný charakter zákazky.
2. Zoznam kľúčových členov tímu
Vyžaduje sa, aby navrhovateľ preukázal, že na plnení zmlúv, tzn. na poskytovaní služieb tvoriacich
predmet obstarávania sa budú podieľať riadiaci zamestnanci a osoby zodpovedné za poskytnutie
služieb (ďalej tiež „kľúčoví členovia tímu") na minimálne nižšie uvedených riadiacich pozíciách,
pričom títo kľúčoví členovia tímu musia spĺňať nižšie uvedené minimálne odborné a kvalifikačné
podmienky:
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Projektový manažér
•
•

2.2.

hovoriaci slovensky alebo česky,
prax na pozícii Projektový manažér v oblasti non IT infraštruktúry dátových centier
najmenej 5 rokov,
• znalosť projektového riadenia a skúsenosť pri riadení minimálne 1 porovnateľného
projektu budovania alebo úpravy non IT infraštruktúry dátových centier, kde pôsobil na
pozícii Projektový manažér, preukázaná overiteľnou referenciou uvedenou v CV.
Špecialista pre prevádzku non IT technológie
•
•
•

•

hovoriaci slovensky alebo česky,
prax v oblasti prevádzky non IT infraštruktúry dátových centier najmenej 5 rokov,
znalosť riadenia preukázaná certifikátom ITIL Foundation Certificate alebo ekvivalent
vydaný príslušnou certifikačnou alebo akreditačnou autoritou, alebo ekvivalentným, resp.
v prípade, že spoločnosť využíva vlastnú metodiku pre riadenie projektov, čestné
prehlásenie / potvrdenie, že pracovník je vyškolený v používaní internej metodiky riadenia
prevádzky,
minimálne 1 praktická skúsenosť v pozícii špecialistu/odborného garanta pre prevádzku
non IT infraštruktúry dátových centier v dĺžke najmenej 3 rokov, preukázaná overiteľnou
referenciou uvedenou v CV.

Praktické skúsenosti kľúčových členov tímu možno preukázať aj jednou referenciou za predpokladu,
že v rámci tohto jednej referencie sú naplnené obe z vyššie uvedených minimálnych požiadaviek.
Vyžaduje sa predloženie profesijného životopisu („CV“) v rozsahu minimálne vyššie uvedených
údajov, s exaktnou špecifikáciou projektov, ktorých sa kľúčový člen tímu zúčastňoval, s uvedením
predmetu plnenia a koncového odberateľa / zákazníka s jeho kontaktnými údajmi. Potrebné je
špecifikovať, akú pozíciu menovaná osoba v danom projekte zastávala. Požaduje sa predložiť
referenčné projekty, kde člen tímu pracoval na rovnakej pozícii, do akej je navrhovaný pre projekt
SPP.
V prípade, ak navrhovateľ využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti svojho
subdodávateľa, respektíve sesterskú / materskú spoločnosť, musí zároveň preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami spoločnosti, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie podmienok účasti. Túto skutočnosť preukazuje navrhovateľ čestným vyhlásením tejto
spoločnosti, alebo písomnou zmluvou uzavretou s touto spoločnosťou, obsahujúcou záväzok, že
táto spoločnosť poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Nepožaduje sa
11. Zábezpeka
Spoločnosť SPP požaduje zabezpečiť viazanosť návrhu zábezpekou vo výške 8 000 Eur.
Spôsob zloženia zábezpeky:
a) zložením finančných prostriedkov navrhovateľa na bankový účet Spoločnosti SPP prevodným
príkazom
alebo
b)

poskytnutím bankovej záruky za navrhovateľa.

Doklad o zložení zábezpeky (t.j. doklad o zložení finančných prostriedkov na bankový účet Spoločnosti
SPP alebo banková záruka) musí byť súčasťou návrhu navrhovateľa.
Bližšie informácie o zložení zábezpeky, podmienky jej vrátenia alebo uvoľnenia sú uvedené
v súťažných podkladoch.
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Zábezpeka prepadne v prospech Spoločnosti SPP, ak:
•

navrhovateľ odstúpi od svojej návrhu v lehote viazanosti návrhov,

•

neposkytne súčinnosť potrebnú na uzavretie zmlúv, ktoré sú uvedené v bode 5 tohto
Oznámenia.

V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť platnosť bankovej záruky
preukázateľná počas celej viazanosti návrhov. Spoločnosť SPP požaduje, aby boli návrhy viazané až
do uplynutia viazanosti návrhov.
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
Kritérium na vyhodnotenie návrhov je Ekonomicky najvýhodnejší návrh (multikriteriálne hodnotenie):
Nákladová efektívnosť – TCO, t.j. celkové náklady vlastníctva.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
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.
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 zmlúv v lehote
stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
16. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.08.2022.
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.
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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/
V prípade, ak sa Navrhovateľ po poskytnutí súťažných podkladov Vyhlasovateľom nezúčastní
obchodnej verejnej súťaže a návrh nepredloží, poskytne písomné stanovisko so stručným
odôvodnením k neúčasti a nepredloženiu návrhu. Navrhovateľ zašle písomné stanovisko
prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb Vyhlasovateľa uvedených v bode 2.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 10 súťažných podkladov.
Dátum zverejnenia: 02.03.2022
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie – použitie súťažných podkladov
Dohoda o mlčanlivosti
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