Evidenčné číslo obstarávania: HR-VPP-046-22

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Realizácia plynovej prípojky pre plniacu stanicu CNG v lokalite Martin“
1.

Kontaktné údaje
SPP CNG s. r. o.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 47 552 549
v zastúpení
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
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 6262 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte vyššie uvedeným kontaktným osobám najneskôr do
23.03.2022 do 10:00. hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Realizácia plynovej prípojky pre plniacu stanicu CNG v lokalite Martin

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je realizácia nového pripojovacieho plynovodu z existujúceho STL
distribučného plynovodu pre plniacu stanicu CNG staníc pri stavbe výrobno-skladovej haly – North Gate
T42, „Veľká Obrobňa“ pre North Gate s.r.o. v areáli Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS), situovanej v
katastrálnom území Martin, Žilinský kraj (územie je vymedzené ulicou Československej armády a
komunikáciami v areáli ZŤS v Martine), v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č.
1 tejto výzvy na predkladanie ponúk, vypracovanej spoločnosťou Proma s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01
Žilina, dátum vypracovania 12/2021, len v nasledovných častiach projektu:
- časť SO 03 Meracia stanica CNG
- časť SO 08 Pripojovací plynovod
Spoločnosť SPP CNG s.r.o. najneskôr pred odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi diela
projektovú dokumentáciu k vyššie uvedeným stavebným objektom, schválenú príslušnými orgánmi a na
základe ktorej bude vydané povolenie k zmene stavby pred dokončením.
Základné údaje o projekte výstavby plniacej stanice:
Plniaca stanica na stlačený zemný plyn (ďalej len ako „PS CNG“) v lokalite Martin bude slúžiť pre
zabezpečenie plnenia vozidiel mestskej hromadnej dopravy, ako aj ostatným zákazníkom vlastniacim
motorové vozidlá na CNG pohon na území mesta Martin. Táto stanica ponúkne motoristom štandardný
rozsah služieb PS CNG. Plniaca stanica bude napojená na STL distribučný plynovod. SPP CNG
disponuje zmluvou o pripojení do distribučného plynovodu so spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s. ako aj
súhlasnými stanoviskami všetkých majiteľov pozemkov.
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Predmetom obstarávania je:
- Realizácia nového pripojovacieho plynovodu (PP) z existujúceho distribučného STL plynovodu.
Nový plynovod bude ukončený hlavným uzáverom plynu (HUP), ktorý je taktiež predmetom
dodávky. Pre nový pripojovací plynovod bude nutné zrealizovať pretlak popod miestnu
komunikáciu. Následne časť PP bude vedená zemou a časť vedúca popod miestnu
komunikáciu bude vtiahnutá do ochrannej rúry.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, vrátane všetkých kladných
stanovísk zúčastnených organizácií (SPP-D, TISR a pod.) a porealizačného zamerania
- Súčinnosť pri kolaudácii, vrátane účasti na miestnom zisťovaní
Zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre výstavbu celej plniacej stanice, tzn. generálnym projektantom
stavebných objektov a prevádzkových súborov, je spoločnosť Proma s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01
Žilina (ďalej len ako „GP“).
Dodávateľ dodá a zhotoví plynovú prípojku a HUP tak, ako bude uvedené v platnej projektovej
dokumentácii, v súlade s technickými požiadavkami a podmienkami stanovenými zúčastnenými orgánmi.
Popis predmetu obstarávania: - realizácia PP a HUP pre PS CNG v lokalite Martin – ul. Československej
armády, vrátane dopravy, montáže, a realizácie stavebnej časti projektu v rozsahu dokumentácie ZSPD
SO 03 a SO 08. Podrobný opis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí technickú
špecifikáciu v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Okrem realizácie PP a HUP je predmetom
dodávky aj poskytnutie súvisiacich služieb v rozsahu:
1. zabezpečiť dopravu materiálu na miesto dodania, napojenie a sfunkčnenie zariadení, kontrolu
funkčnosti, overenie konštrukčnej dokumentácie PZ, súčinnosť s investorom pri kolaudácii stavby a
uvedenie PP a HUP do plnej prevádzky ako aj zabezpečenie predčasného užívania a skúšobnej
prevádzky.
2. zabezpečiť nakladanie s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby, ochranu podzemných a
nadzemných inžinierskych sietí, ako aj existujúcich inžinierskych sietí počas vykonávania stavby,
3. zabezpečiť vykonanie komplexných funkčných skúšok diela s následným odovzdaním kompletnej
dokumentácie skutočného vyhotovenia k technologickým zariadeniam PS CNG, ako aj súvisiacej
technickej dokumentácie k technológiám
4. zabezpečiť komunikáciu s príslušnými orgánmi v súvislosti s kolaudačným konaním, vrátane účasti
na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
5. protokolárne odovzdanie ukončeného diela a kompletnej dokumentácie vrátane dodávaných
technologických zariadení
6. zabezpečiť poistenie diela do odovzdania diela
Detailná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Projektovej dokumentácii pre zmenu stavby
pred dokončením, časť SO 03 Meracia stanica CNG a časť SO 08 Pripojovací plynovod, ktorá tvorí prílohu
týchto podkladov pre vypracovanie ponuky.
4.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tohto obstarávania, sa bude realizovať na základe Zmluvy o dielo
uzatváranej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Návrh zmluvy a návrh minimálnych požadovaných dodacích a ďalších zmluvných podmienok, na ktorých
Spoločnosť SPP trvá a ktoré budú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu tvorí prílohu č. 2 k tejto
výzve na predkladanie ponúk. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti SPP CNG s.r.o., ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto výzvy.
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
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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.

Miesto a termín plnenia
Miestom plnenia:
Plniaca stanica CNG, parc. registra C č. 3400/505 a č. 3400/248, zapísané na LV 7106 a parc. registra E
č. 4366/2 zapísaná na LV 7313, k.ú. Martin, Obec Martin, ul. Československej armády.
Termín plnenia:
a) Termín odovzdania staveniska: do 10 pracovných dní od podpisu zmluvy o dielo oboma zmluvnými
stranami alebo do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi.
b) Termín začatia stavby: dňom odovzdania a prevzatia staveniska
c) Termín ukončenia diela (stavby): do 30 dní od podpisu zmluvy (do uvedeného termínu musí byť
podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela)

6.

Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky

a) Podklady pre vypracovanie ponuky (ďalej len „Podklady“) tvorí táto Výzva na predkladanie ponúk (ďalej
len „Výzva“) a nasledovné prílohy, ktoré budú poskytnuté elektronicky prostredníctvom portálu Proebiz:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9

Technická špecifikácia, Projektová dokumentácia
Návrh zmluvných podmienok
Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti
osobného postavenia
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania,
informácia o subdodávateľoch
Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Referenčný zoznam zmlúv - vzor
Vzor písomného stanoviska
Krycí list ponuky - vzor

b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú záujemcom
poskytnuté cez el. portál proebiz.com:
•

na základe písomnej žiadosti zaslanej prostredníctvom portálu proebiz, alebo e-mailom na
adresu kontaktných osôb uvedených v bode 1. tejto Výzvy: maria.hrasnova@spp.sk ,
jana.kozakovicova@spp.sk doručenej najneskôr do 23.03.2022 do 10:00 hod.
Písomná žiadosť záujemcu musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO;
b) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové číslo, e-mail.

alebo
•

po zaregistrovaní sa do el. portálu proebiz.com na nasledovne adrese:
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3497

Uchádzačom, ktorí vyplnia registračný formulár na portáli proebiz.com, bude zaslaná z portálu
proebiz.com „Pozvánka na účasť vo výberovom konaní“, ktorej prílohou sú kompletné podklady pre
vypracovanie ponuky.
Spoločnosť SPP uprednostňuje e-mailovú komunikáciu.
Spoločnosť SPP bude poskytovať Podklady cez portál proebiz.com. v termíne najneskôr do troch (3)
pracovných dní od prijatia žiadosti o poskytnutie podkladov pre vypracovanie ponuky.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté podklady pre vypracovanie ponuky, je povinný potvrdiť
spoločnosti SPP prevzatie podkladov pre vypracovanie ponuky najneskôr nasledujúci pracovný deň po
ich prevzatí, a to formou správy e-mailovej pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
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spoločnosti SPP. Podklady pre vypracovanie ponuky spoločnosť SPP poskytuje výlučne v elektronickej
forme.
Uchádzač je oprávnený požiadať spoločnosť SPP o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených
v tejto výzve a podkladoch pre vypracovanie ponuky, a to na základe písomnej žiadosti doručenej
elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb spoločnosti SPP uvedených v bode 1.
tejto výzvy. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné
doručiť spoločnosti SPP najneskôr v lehote do 23.03.2022 do 10:00. hod.
7.

Lehota na predkladanie ponúk: do 29.03.2022 do 12:00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v procese
obstarávania sa na ne nebude prihliadať.
Uchádzač je oprávnený požiadať Spoločnosť SPP o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, na základe
písomnej žiadosti doručenej elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresy kontaktných osôb
uvedených v bode 1. tejto výzvy. Žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk je potrebné doručiť
najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie ponúk.
V prípade, ak Spoločnosť SPP žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk vyhovie, oznámenie
o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto výzva na
predkladanie ponúk zverejnená.

8.

Podmienky účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti:
a) Osobné postavenie:
1.

uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie
dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom
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;

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;

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;

5.

uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením obstarávania závažného
porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného porušenia
povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
- bodu 1. – scanom originálu výpisu z obchodného registra alebo iným dokladom o oprávnení
podnikať preukazujúcim oprávnenie dodávať tovar, poskytovať služby a uskutočňovať práce
ktoré sú predmetom obstarávania; doklad sa nepožaduje predložiť, ak je možné podmienku
overiť z verejne dostupného zdroja ako napr. www.orsr.sk;
- bodu 2 až 5 - čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača podľa
Prílohu č. 3 týchto Podkladov na vypracovanie ponuky, alebo v prípade bodu 3 uchádzač v časti
týkajúcej sa poistného na sociálne poistenie predloží potvrdenie vystavené 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

Str. 4 z 13

Evidenčné číslo obstarávania: HR-VPP-046-22

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.
Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie ponúk.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet obstarávania je uchádzač
povinný predložiť:
1.

Referenčný zoznam zmlúv (referencií) s rovnakým alebo obdobným predmetom plnenia ako je
predmet obstarávania – realizácia SPL alebo VTL plynovodov s pretlakom min. 150 kPa uskutočnených za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov. Referenčný zoznam zmlúv musí
obsahovať minimálne 2 referencie pričom sa požaduje, aby celková zmluvná cena poskytnutých
referencií bola sumárne za 2 roky vo výške minimálne 20.000,- Eur bez DPH a súčasne
najmenej jedna referencia od jedného odberateľa z tohto zoznamu bola v minimálnej výške
10.000,- Eur (a to aj kumulatívne za 2 roky). Zoznam zákaziek uskutočnených za
predchádzajúce tri roky musí obsahovať nasledovné údaje:
- Názov predmetu zmluvy, miesto realizácie zmluvy
- Stručný popis zmluvy
- Termín plnenia zmluvy (od-do)
- Finančný objem zmluvy v EUR bez DPH
- Prehlásenie o úspešnom zrealizovaní zmluvy
- Obchodné meno a sídlo objednávateľa
- Meno zodpovednej osoby objednávateľa a jej telefónny a e-mailový kontakt.
Zoznam realizovaných zákaziek (referencií) musí obsahovať zákazky realizované výlučne
uchádzačom. Ak uchádzač predloží referencie realizované treťou stranou, Spoločnosť SPP
takéto referencie neuzná. Vzor zoznamu realizovaných zákaziek je v Prílohe č. 7 tejto výzvy.

2.

platný doklad (oprávnenie) uchádzača vydané oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie
činnosti na vyhradenom technickom zariadení plynovom podľa § 15 ods.,2 zákona č. 124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

3.

platný doklad (oprávnenie) vydané v súlade s § 15 zákona 124/2006 Z. z. na meno uchádzača
resp. na fyzické osoby ktoré ho zastupujú, sú podnikateľom a nie sú zamestnávateľom a ktoré
môžu túto činnosť vykonávať bez oprávnenia, ak sú odborne spôsobilé na jej vykonávanie a
odbornú spôsobilosť preukážu osvedčením podľa § 16 zákona 124/2006 v minimálnom rozsahu
v súlade so zákonom a vyhl. 508 /2009. MPSVR SR na PZ- S., O,OU,M, pre skupiny Bg1,g2,g3
a Bf;

4.

certifikát systému riadenia kvality vo zváraní minimálne v súlade s STN EN ISO 3834-4 Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Časť 4: Základné požiadavky
na kvalitu (ISO 3834-4:2005) v kategórii požiadaviek na kvalitu B pre plynovody do 5 bar podľa
STN EN 12732;

5.

technologický postup so stanovenými postupmi zvárania WPS pre základné typy použitých
zvarových spojov pre materiál oceľ a pWPS pre základné typy zvarových spojov pre materiál
PE schválený prevádzkovateľom distribučnej siete.
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6.

platný doklad (osvedčenie) pracovníkov uchádzača resp. fyzické osoby, ktoré konajú v jeho
mene o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov pre výkon činnosti „stavbyvedúci“ s odborným zameraním Inžinierske stavby. Doklad
musí byť predložený ako kópia osvedčenia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky a
podpisom oprávnenej osoby, prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie uchádzača podpísané
uchádzačom a osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie v akom vzťahu
je táto osoba k uchádzačovi.

7.

platný doklad (osvedčenie) pracovníkov uchádzača resp. fyzické osoby, ktoré konajú v jeho
mene vydané podľa §14 ods.1 písm. a) a §16 ods. 4 zákona č. 124/2006 na činnosť revízny
technik plynových zariadení v zmysle § 16 Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 alebo na činnosť
odborný pracovník v zmysle § 16 Vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 na plynovody a prípojky s
pretlakom plynu do 0,4MPa (4 bar) z kovového a nekovového materiálu. V prípade, ak
predložené osvedčenie bolo vydané pred dátumom 1.7.2006 je nutné priložiť aj overenú kópiu
aktualizačného školenia. Prílohou osvedčenia bude čestné vyhlásenie uchádzača podpísané
uchádzačom a osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v ktorom uvedie v akom vzťahu
je táto osoba k uchádzačovi.

8.

platný doklad (osvedčenia) pracovníkov uchádzača resp. fyzické osoby, ktoré konajú v jeho
mene vydané podľa §14 ods.1 písm. a) a §16 ods. 4 zákona č. 124/2006 na činnosť pracovník
na opravy VTZ v zmysle § 18 Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 alebo v zmysle § 18 Vyhl. MPSVR
SR č. 718/2002 na plynovody a prípojky s pretlakom plynu do 0,4MPa z kovového a nekovového
materiálu. V prípade, ak predložené osvedčenie bolo vydané pred dátumom 1.7.2006 je nutné
priložiť aj overenú kópiu aktualizačného školenia. Prílohou osvedčenia bude čestné vyhlásenie
uchádzača podpísané uchádzačom a osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v ktorom
uvedie v akom vzťahu je táto osoba k uchádzačovi.
Pozn.: Osvedčenia pracovníkov uvedené pod bodom 7. a 8. nahrádza aj písomný doklad o
overení odborných vedomostí pracovníkov ktorí môžu opravovať, rekonštruovať a montovať do
funkčného celku plynové zariadenie skupiny Bg1, g.2,g3 a Bf, na mieste jeho budúcej
prevádzky „osoba na opravu „ vyhotovený revíznym technikom podľa § 16 na zariadenia podľa
§ 18 ods. 2 ,vyhlášky MPSVaR 508/2009

9.

certifikát pracovníka uchádzača resp. fyzické osoby, ktoré konajú v jeho mene minimálne s
kvalifikáciou EWS - European Welding Specialists - vydaný akreditovaným certifikačným
orgánom pre certifikáciu vo zváraní a NDT, prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie uchádzača
podpísané uchádzačom a osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v ktorom uvedie v
akom vzťahu je táto osoba k uchádzačovi.

10. certifikát: „technológ zvárania plastov“ pracovníka uchádzača resp. fyzické osoby, ktoré konajú
v jeho mene vydaný akreditovaným certifikačným orgánom pre certifikáciu vo zváraní a NDT,
prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie uchádzača podpísané uchádzačom a osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k
uchádzačovi.
11. certifikáty pracovníkov uchádzača resp. fyzické osoby, ktoré konajú v jeho mene NDT (VT-2,
UTT a VTThP2) vydané Certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT v
súlade s STN EN ISO 9712 a STN EN 13100-1 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a
certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy (01 5000), prílohou
ktorého bude čestné vyhlásenie uchádzača podpísané uchádzačom a osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k uchádzačovi.
12. certifikáty o skúškach zváračov, vydané Certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu vo
zváraní a NDT v zmysle STN EN ISO 9606-1 a STN EN 13067 a TPP 927 01, prílohou ktorého
bude čestné vyhlásenie uchádzača podpísané uchádzačom a osobou oprávnenou konať v
mene uchádzača, v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k uchádzačovi.
13. osvedčenie preukazujúce vyškolenia pracovníkov pre izolatérske práce, osvedčenie izolatéra
plynovodov, prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie uchádzača podpísané uchádzačom a
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osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k
uchádzačovi;
14. čestné prehlásenie k používaniu (vlastníctvo, nájom, vypožičanie ...) - potrebného technického
vybavenia k výkonu činnosti, budú priložené kópie dokladov
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa všetky požiadavky na technickú a odbornú
spôsobilosť uchádzačov uvedené v bode 8. písm. b) tejto výzvy na predkladanie ponúk.
9.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 8. písm. a) sa predkladajú v elektronickej
forme ako scany originálov alebo úradne overených kópií dokumentov vo formáte .pdf prípadne ako
elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným / zaručeným elektronickým podpisom na e-aukčný
portál www.proebiz.com .
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa všetky požiadavky uvedené v bode 8. písm. b) na
technickú a odbornú spôsobilosť uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude uchádzač, ktorý sa umiestnil
na prvom mieste, vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na technickú a
odbornú spôsobilosť uvedených v bode 8. písm. b) tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
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.

10. Ďalšie náležitosti ponuky
Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho čestné vyhlásenie:
i). že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách,
ii). že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
iii). Uchádzač vo svojej ponuke uvedie informáciu o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač
v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa/-ov, spolu s uvedením identifikačných údajov
subdodávateľa/-ov v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa, údaj o rozsahu
subdodávky v %.
Vzor čestného vyhlásenia podľa tohto bodu ako aj vzor informácie o subdodávateľoch tvorí prílohu č. 5
tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Všetky požadované doklady musia byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch. Doklady sa predkladajú vo forme scan-u dokumentov.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Forma a spôsob predkladania ponúk
a) Spôsob predloženia ponúk:
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Ponuka uchádzača musí byť predložená len v elektronickej forme. Ponuku musí uchádzač vložiť v
lehote na predloženie ponúk podľa bodu 7. tejto výzvy do elektronického systému proebiz.com vo
forme scanu požadovaných dokumentov vo formáte pdf.
Podrobný návod a postup ako vložiť ponuku a priebeh elektronickej aukcie bude uvedený v
„Pozvánke na účasť“, ktorá je formulárom z el. portálu www.proebiz.com a táto Pozvánka bude
uchádzačom zaslaná spolu s podkladmi pre vypracovanie ponuky, na základe žiadosti o poskytnutie
podkladov, z e-aukčného portálu proebiz.com.
b) Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe na el. portál proebiz.com v lehote na
predloženie ponúk musí obsahovať:
1. Krycí list ponuky vypracovaný podľa Prílohy č. 9 tejto výzvy;
2. Doklady pre splnenie podmienok účasti a ďalšie náležitosti ponuky podľa bodu 8. písm. a) a 10.
tejto výzvy;
3. Návrh na plnenie kritérií, ktorý musí byť vypracovaný podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto
Výzvy na predkladanie ponúk t.j. návrh na plnenie kritérií uchádzač predloží formou vyplnenej
ocenenej prílohy č. 3, ktorej prílohu bude tvoriť podrobný rozpočet.
V ponukovej cene musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s plnením v súlade s
požiadavkami spoločnosti SPP uvedenými v tejto Výzve a jej prílohách, ako aj primeraný zisk
dodávateľa. Celková cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v EUR bez DPH.
4. Návrh zmluvy o dielo: „Realizácia plynovej prípojky pre plniacu stanicu CNG v lokalite Martin“,
podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo iným zástupcom oprávneným konať v mene uchádzača pri uzatváraní
záväzkového vzťahu, ktorého uzavretie bude výsledkom tohto postupu obstarávania. Podpísaný
návrh Zmluvy musí zodpovedať zneniu, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
V Zmluve predloženej uchádzačom musia byť doplnené identifikačné údaje uchádzača.
Ponuku spracovanú podľa bodu 12.b) uchádzač vloží do systému proebiz.com vo formáte .pdf.
Spoločnosť SPP predloženie variantného riešenia nepripúšťa.
Spoločnosť SPP predloženie ponuky skupinou dodávateľov neumožňuje.
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk je uchádzač oprávnený predloženú ponuku vziať späť
a prípadne ju nahradiť novou ponukou. Späťvzatá ponuka sa neotvára a v procese obstarávania sa na
ňu neprihliada. Ponuka doručená na inú adresu, v inej forme, alebo iným spôsobom, ako je ustanovené
v tejto výzve, sa bude považovať za nedoručenú, v procese obstarávania sa neotvorí a nebude sa na ňu
prihliadať.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Do hodnotenia cenových ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, náležitosti
ponuky, ďalšie požiadavky na ponuku a požadované minimálne parametre zadané Spoločnosťou SPP
na predmet obstarávania.
Hodnotiť sa bude celková cena za predmet zákazky, ktorá bude predložená formou ocenenej Prílohy č.
3 „Návrh na plnenie kritérií“.
Na 1. mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou. Ostatným ponukám budú priradené ďalšie
miesta v poradí vzostupne. Ponuka s najvyššou celkovou cenou bude umiestnená na mieste s najvyšším
poradovým číslom.
V prípade, ak bude mať ponuka uchádzača nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať
uchádzača o ich vysvetlenie alebo odstránenie. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať o
uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak cenová ponuka uchádzača bude mimoriadne nízka.
Po vyhodnotení ponúk bude uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, vyzvaný na
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na technickú a odbornú spôsobilosť
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uvedených v bode 8. písm. b) tejto Výzvy na predkladanie ponúk. V prípade, že tento uchádzač
nesplnil požiadavky, bude zo súťaže vylúčený a na predloženie dokladov bude vyzvaný uchádzač,
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
Spoločnosť SPP CNG s.r.o. uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého
ponuka zodpovedá podmienkam stanoveným v tejto výzve a ktorý sa na základe vyhodnotenia ponúk
podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
14. 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.
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach
Spoločnosti SPP CNG, ktoré tvoria prílohu podkladov na vypracovanie ponuky.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, v súlade s
požiadavkami spoločnosti SPP uvedenými v tejto Výzve, Zmluve a vo Všeobecných obchodných
podmienkach, ako aj primeraný zisk dodávateľa. Cena je dohodnutá ako konečná, pevná a úplná a musí
obsahovať všetky predpokladané aj nepredpokladané náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s
realizáciou diela. V cene musia byť zahrnuté aj všetky prípadné navýšenia nákladov uchádzača
súvisiacich s plnením predmetu zmluvy (napr. v dôsledku vývoja minimálnych mzdových nárokov, inflácie,
vývoja cien tovaru a služieb na trhu, nákladov na subdodávky, atď.) a zmeny termínov plnenia.
Spoločnosť SPP nepripúšťa akékoľvek navýšenie cien v priebehu trvania zmluvy. Uchádzač je povinný
pri predkladaní cenovej ponuky zohľadniť aktuálne podmienky na trhu a rovnako tak aj jeho ďalší vývoj.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Úspešný uchádzač je pred uzavretím zmluvy povinný označiť, ktoré činnosti v rámci plnenia predmetu
zmluvy sa budú považovať za stavebnú činnosť pre účely fakturácie plnenia a úhrady dane z pridanej
hodnoty v zmysle príslušných všeobecne záväzných daňových právnych predpisov. Nesplnenie
povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za neposkytnutie súčinnosti k uzavretiu
zmluvy.
Uchádzač je povinný k stanoveniu ceny diela pristupovať s riadnou odbornou starostlivosťou.
15. 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 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.
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Po vyhodnotení ponúk bude uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, vyzvaný na
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na technickú a odbornú spôsobilosť
uvedených v bode 8. písm. b) tejto Výzvy na predkladanie ponúk. V prípade, že tento uchádzač
nesplnil požiadavky, bude zo súťaže vylúčený a na predloženie dokladov bude vyzvaný uchádzač,
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, nesplní
podmienky účasti na technickú a odbornú spôsobilosť, alebo neposkytne súčinnosť k uzavretiu zmluvy v
primeranej lehote stanovenej v písomnej výzve na uzavretie 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 zmluvy alebo bol z procesu
obstarávania vylúčený.
16. 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 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.
17. 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) vysvetlenie ponuky, ktoré predložil uchádzač, výberová komisia neakceptovala,
h) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
i) uchádzač nezložil zábezpeku v lehote, výške a spôsobom uvedeným v týchto podkladoch, ak sa
vyžaduje zloženie zábezpeky,
j) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou
SPP*,
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k) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou
SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
l) 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, 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.
18. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
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. V prípade zistenia rozdielov
medzi slovenským znením a znením v cudzom jazyku, bude mať prednosť slovenské znenie. Spoločnosť
SPP si v prípade pochybností vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača úradný preklad dokumentu do
slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom rozsahu uchádzač.
Komunikácia a výmena informácií s uchádzačmi sa uskutočňuje písomne listinou formou s doručením
osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérskej služby, písomne prostredníctvom
elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach alebo ich kombináciou. Pri telefonickej alebo
osobnej komunikácii s uchádzačmi bude vyhotovený písomný záznam umožňujúci trvalé a preukázateľné
zachytenie jej skutočného obsahu. Písomný záznam podľa predchádzajúcej vety podpíšu alebo
preukázateľne odsúhlasia (písomne, e-mailom) zástupcovia všetkých zúčastnených strán. V prípade, ak
nie je možné zabezpečiť podpísanie záznamu zo strany všetkých zúčastnených osôb, zápis sa
elektronicky zašle na odsúhlasenie všetkým zúčastneným stranám.
Pre potreby realizácie tohto obstarávania sa pod pojmom „písomne“ rozumie vyhotovenie dokumentu v
listinnej alebo elektronickej forme, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V súvislosti s doručovaním
dokumentu sa pod pojmom „písomne“ rozumie jeho doručenie aj prostredníctvom správy elektronickej
pošty alebo obdobných elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok plynutia
lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím
označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci
nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
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19. 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 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 odmietnuť predloženú ponuku, pokiaľ postavenie uchádzača a jeho
pôsobenie na trhu v oblasti podnikania, ktoré priamo súvisí s predmetom tejto súťaže, by bolo spôsobilé
privodiť ujmu na obchodných záujmoch Spoločnosti SPP.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
20. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.07.2022.
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.
21. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania, alebo
informácia o uzavretí 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 zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa
Infozákona nesprístupňuje (t.j. aj obchodné tajomstvo). V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so
sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet jeho obchodného tajomstva, je povinný
Spoločnosti SPP túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzavretím 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 zmluvy alebo informácie o uzavretí zmluvy prináleží výlučne
Spoločnosti SPP.
22. 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. Vzor súhlasu so
spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy.
23. 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.
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24. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a podklady pre vypracovanie ponuky je možné získať u
kontaktných osôb uvedených v bode 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
25. 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.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo túto výzvu na predkladanie ponúk zrušiť, a to aj bez uvedenia
dôvodu. Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto výzva na predkladanie ponúk
vyhlásená.
Táto výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na webovej stránke Spoločnosti SPP a zároveň sa za
účelom podpory účasti v súťaži zverejňuje aj na portáloch www.verejnesutaze.sk a www.ezakazky.sk.
Ďalšie súvisiace informácie, podklady, dokumentácia a komunikácia Spoločnosti SPP, ktoré smerujú
najmä k vysvetľovaniu podmienok obstarávania, zmene podmienok obstarávania (napr. zmena lehoty na
predkladanie ponúk, predĺženie lehoty viazanosti ponúk, atď), prípadne k zrušeniu obstarávania
a informácia o výsledku obstarávania budú zverejnené iba na webovej stránke Spoločnosti SPP.
Z uvedeného vyplýva, že pojem v texte tohto oznámenia „zverejnenie rovnakým spôsobom, akým bola
táto výzva na predkladanie ponúk zverejnená“ (vo všetkých gramatických tvaroch) sa interpretuje ako
zverejnenie príslušnej informácie na webovej stránke Spoločnosti SPP. Spoločnosť SPP preto odporúča
sledovať svoju webovú stránku https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/
V prípade, ak sa tohto obstarávania nezúčastníte a ponuku nepredložíte, dovoľujeme si Vás
požiadať o poskytnutie písomného
stanoviska so stručným odôvodnením k neúčasti
a nepredloženiu ponuky. Písomné stanovisko zašlite prosím prostredníctvom e-mailu na adresu
kontaktných osôb uvedných v bode č. 1 tejto výzvy. Vzor písomného stanoviska podľa
predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 8. tejto výzvy.

Dátum zverejnenia: 15.03.2022.
Prílohy (poskytované elektronicky cez portál proebiz.com):
Príloha č. 1:
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9

Technická špecifikácia, Projektová dokumentácia
Návrh zmluvných podmienok
Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti
osobného postavenia
Vzor čestného vyhlásenia uchádzača – súhlas s podmienkami obstarávania,
informácia o subdodávateľoch
Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Referenčný zoznam zmlúv - vzor
Vzor písomného stanoviska
Krycí list ponuky - vzor
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