Evidenčné číslo obstarávania:

JN-OVS-053-22

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Operatívny leasing vozidiel a služby správy vozového parku“
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. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352
JUDr. Adriana Khandlová
e-mail: adriana.khandlova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4188,

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Operatívny leasing vozidiel a služby správy vozového parku

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmet tejto obchodnej verejnej súťaže pozostáva z nasledovných častí:
I.

Operatívny leasing

II.

Služby správy vozového parku

Bližší popis jednotlivých častí:
I.

Operatívny leasing

a)

Operatívny leasing pre Spoločnosť SPP

Účelom operatívneho leasingu je zabezpečenie mobility zamestnancov Spoločnosti SPP. Za vozidlá
v operatívnom leasingu sa bude uhrádzať mesačná splátka, pričom bude zahŕňať splátku za prenájom
vozidla a splátku za služby správy vozového parku. Vozidlá budú prenajímané na maximálnu dobu
prenájmu (5 rokov) alebo maximálny nájazd v km (60.000 km, 90.000 km alebo 120.000 km
v závislosti od jednotlivých kategórií vozidiel), podľa toho čo nastane skôr. Počas obdobia piatich rokov
má Vyhlasovateľ v záujme obmeniť 111 kusov vozidiel. Všetky vozidlá v operatívnom leasingu budú
osobné.
Vzhľadom na obchodné a ekologické zameranie Spoločnosti SPP budú vozový park tvoriť prioritne
vozidlá s pohonom na CNG, a prípadne, ako alternatíva k vozidlám s pohonom na CNG,
aj elektrovozidlá (ďalej v texte aj ako „EE“). V rámci benefitných vozidiel sa môžu okrem vozidiel na
benzínový alebo naftový pohon požadovať aj vozidlá s pohonom na CNG, Plug in hybrid vozidlá a EE
(v budúcnosti prípadne aj vozidlá s pohonom na H₂).
b)

Operatívny leasing pre zamestnancov SPP

V rámci operatívneho leasingu Vyhlasovateľ požaduje, aby navrhovateľ predložil aj návrh na
operatívny leasing pre zamestnancov Spoločnosti SPP, a to za minimálne rovnakých, prípadne
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výhodnejších cenových podmienok, ako navrhovateľ uvedie v cenovom návrhu na operatívny leasing
pre Spoločnosť SPP podľa písm. a) vyššie.
Rozdiel medzi operatívnym leasingom pre Spoločnosť SPP podľa písm. a) a operatívnym leasingom
pre zamestnancov SPP podľa písm. b) bude iba v rozsahu poskytovania služieb správy vozového
parku. Typy vozidiel, špecifikácia, ako aj výbava budú identické ako pre vozidlá prenajímané
Spoločnosti SPP.
II. Služby správy vozového parku
Služby správy vozového parku možno rozdeliť na tri typy:
a)

služby poskytované v rámci mesačného paušálu pre príslušnú kategóriu vozidiel,

b)

služby poskytované na požiadanie vzťahujúce sa k príslušnej kategórií vozidiel,

c)

služby poskytované na požiadanie bez vzťahu ku kategórii vozidla.

Hlavné služby poskytované najmä v rámci mesačného paušálu každej kategórie:
•

leasing,

•

správa vozového parku,

•

servis a údržba,

•

zákaznícky servis, poistenie,

•

asistenčné služby.

Doplnkové služby poskytované najmä na požiadanie:
•

služba vodiča / vozidla,

•

poskytovanie náhradných vozidiel,

•

odpredaj vozidiel,

•

nálepky – aplikácia a odstránenie,

•

umývanie a čistenie vozidiel,

•

distribúcia a aplikácia diaľničných známok.

Vyhlasovateľ požaduje poskytovanie služieb správy vozového parku pre vozidlá, ktoré budú
predmetom operatívneho leasingu, alebo budú v majetku Spoločnosti SPP, či budú obstarané iným
spôsobom ako prostredníctvom OL od navrhovateľa. Počty vozidiel, ktoré budú v operatívnom
leasingu alebo v správe navrhovateľa, môžu byť s prihliadnutím na potreby Spoločnosti SPP a čas
ukončenia leasingu jednotlivých vozidiel menené.
Služby spojené so správou a prevádzkou vozového parku budú vykonávané pre vozidlá a vodičov
v jednotlivých lokálnych centrách („LC“), resp. stanovištiach. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
prípadnej zmeny príslušnosti jednotlivých vozidiel k LC a stanovištiam na základe zmenového
hlásenia.
Rozloženie lokálnych centier a stanovíšť:
Lokalita

Bratislava

Skratka

BA

Stanovište

Skratka

Bratislava

BA

Mlynské Nivy 44/C

Dunajská Streda

DS

Kukučínova 459

Komárno

KN

Mederčská 81

Piešťany

PN

Pod Párovcami

Trnava

TT

Kollárova 25

Adresa
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Košice

Žilina

Zvolen

KE

ZA

ZV

Košice

KE

Moldavská 12

Rožňava

RV

Šafárikova 17/505

Humenné

HE

Mierová 64/2

Michalovce

MI

Plynárenská 4

Poprad

PP

Kežmarská 9

Prešov

PO

Levočská 3

Žilina

ZA

Závodská cesta 26

Liptovský Mikuláš

LM

Štúrova 27

Nové mesto n/V

NM

Ľ. Podjavorínskej 10

Prievidza

PD

Vápenická 16

Trenčín

TN

Jilemnického 3

Zvolen

ZV

Lieskovská cesta 5

Banská Bystrica

BB

ul. Horná 61A

Lučenec

LC

M. Rázusa 49

Nitra

NR

Levická 9

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K PREDMETU
PODKLADOCH A ICH PRÍLOHÁCH.
5.
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OBSTARÁVANIA

SÚ

UVEDENÉ

V SÚŤAŽNÝCH

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe:
• Rámcovej zmluvy na operatívny leasing motorových vozidiel (ďalej v texte aj ako „RZ OL“),
• Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb správy vozového parku (ďalej v texte aj ako „RZ SSVP“),
Návrhy rámcových zmlúv tvoria prílohy č. 3 a 4 súťažných podkladov.
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 dodania tovaru a poskytnutia služieb / Doba trvania záväzkového vzťahu
Termín plnenia: počas piatich rokov odo dňa uzavretia zmluvy.
Doba trvania záväzkového vzťahu: 5 rokov + 1 rok opcia, a to aj opakovane.
7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh môže
Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady. Žiadosti
o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 19.04.2022 do 11:00
hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej
forme prostredníctvom www.proebiz.com.
Pre registráciu do e-aukčného portálu proebiz.com kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3501
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Spoločnosť SPP poskytne súťažné podklady iba záujemcom, ktorí majú zapísané v predmete
podnikateľskej činnosti služby súvisiace s predmetom obstarávania (napr. niektorú z
nasledovných činností – prenájom hnuteľných vecí, leasing, prenájom motorových vozidiel)!
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 20.04.2022 do
11:00 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.

9.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 25.04.2022, 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.
Návrh nemožno po jeho predložení odvolať.

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
Navrhovateľ musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu tejto obchodnej verejnej súťaže (t.j. musí mať
v predmete podnikania zapísanú napr. niektorú z nasledovných činností – prenájom hnuteľných vecí,
leasing, prenájom motorových vozidiel) - preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iným
dokladom o oprávnení podnikať preukazujúcim oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú
predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže. Predložený doklad nesmie byť starší ako 3
mesiace od vyhlásenia tejto obchodnej verejnej súťaže;
Predloženým Čestným vyhlásením navrhovateľa, že:

2.
a)

nebol on ani jeho štatutárny orgán ani člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin –
preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č. 5 súťažných podkladov;

b)

nebol na majetok navrhovateľa vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č. 5 súťažných podkladov;
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c)

nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie* a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové nedoplatky voči
daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a/alebo
v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.
5 súťažných podkladov;

d)

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 a prehlási, že počas plnenia zmluvy sa zaviaže plniť všetky
povinnosti v zmysle všeobecne záväzných predpisov tak, aby neporušil zákaz nelegálneho
zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení neskorších predpisov – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č. 5 súťažných
podkladov;

*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 2 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 bodu 2 písm. c) (v
časti týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí termínu
predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov alebo úradne overených kópií
dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com. Splnenie podmienok účasti
uvedených v predloženom čestnom vyhlásení Vyhlasovateľ overí na verejne dostupných
webových stránkach jednotlivých verejných inštitúcií resp. webových stránkach poisťovní.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Zoznam minimálne 3 poskytnutých služieb (referencií) z oblasti poskytovania operatívneho
leasingu („OL“) a služieb správy vozového parku („SSVP“) za päť rokov predchádzajúcich dňu
vyhlásenia tejto obchodnej verejnej súťaže na vnútornom trhu Európskej únie. Spoločnosť SPP
požaduje, aby minimálne 1 referencia predložená navrhovateľom v OL + SSVP bola v rozsahu
najmenej 50 osobných vozidiel pre jedného (1) nájomcu. Celkové portfólio navrhovateľa v OL + SSVP
musí byť minimálne 500 osobných vozidiel za obdobie dvoch (2) rokov predchádzajúcich dňu
vyhlásenia tejto obchodnej verejnej súťaže. Každú referenciu uvedenú v zozname poskytnutých
služieb musí navrhovateľ preukázať potvrdeným referenčným listom od odberateľa služby preukazuje zoznamom referencií podľa prílohy č. 6 súťažných podkladov a referenčnými
listami vypracovanými podľa vzoru referenčného listu tvoriaceho prílohu č. 7 súťažných
podkladov.
2. Čestné vyhlásenie, že navrhovateľ disponuje potrebným know-how, technickým, personálnym,
regionálnym a finančným zabezpečením potrebným k realizácií potrieb Spoločnosti SPP, pri
poskytovaní operatívneho leasingu a s tým súvisiacich služieb správy vozového parku – preukazuje
čestným vyhlásením podľa prílohy č. 8 súťažných podkladov;
3. Zoznam lokálnych fleet manažérov s uvedením ich zaradenia do konkrétneho lokálneho centra
(v zmysle rozloženia lokálnych centier uvedeného v čl. 4 tohto Oznámenia) a profesijným životopisom.
V prípade, ak bude osoba fleet manažéra osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, navrhovateľ
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predloží aj preukaz tejto fyzickej osoby (fleet manažéra) s ťažkým zdravotným postihnutím –
preukazuje zoznamom fleet manažérov + CV fleet manažérov + fakultatívne - preukazom
fyzickej osoby (fleet manažéra) s ťažkým zdravotným postihnutím;
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov alebo úradne overených kópií
dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com.
c) Ďalšie náležitosti návrhu
Navrhovateľ predloží vo svojom návrhu aj nasledovné doklady:
1. Prezentáciu ponuky v pdf na operatívny leasing pre zamestnancov spoločnosti SPP.
Navrhovateľ definuje v ponuke podmienky prenájmu, špecifikáciu služieb spojených s prenájmom
a ceny, bonifikácie a pod. – preukazuje prezentáciou;
2. Čestné vyhlásenie - súhlas s podmienkami súťaže – preukazuje čestným vyhlásením podľa
prílohy č. 9 súťažných podkladov;
3. Krycí list – preukazuje podľa vzoru prílohy č. 10 súťažných podkladov;
4. Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií (cenový návrh rozdelený na jednotlivé kategórie vozidiel) –
preukazuje podľa prílohy č.2 súťažných podkladov. Cenový návrh navrhovateľ predkladá 1x
ako podpísaný scan dokumentu v pdf a 1 x ako vyplnený excelovský dokument. Predložený
cenový návrh musí obsahovať nacenené všetky kategórie vozidiel od 1. po 10.;
5. Akceptovaný (doplnený a podpísaný) návrh Rámcovej zmluvy na operatívny leasing
motorových vozidiel – preukazuje podľa prílohy č.3 súťažných podkladov;
6. Akceptovaný (doplnený a podpísaný) návrh Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb správy
vozového parku – preukazuje podľa prílohy č.4 súťažných podkladov;
7. Asistenčné služby – popis služieb, činností, príp. produktov, ktoré zahŕňajú asistenčné služby
a navrhovateľ ich nacenil vo svojom návrhu v súlade so špecifikáciou Spoločnosti SPP – preukazuje
dokumentom „Asistenčné služby“ v pdf;
8. Doklad o zložení zábezpeky vo výške 50.000,-€ - zábezpeku navrhovateľ zloží na bankový účet
Spoločnosti SPP;
9. Plná moc – resp. poverenie osoby zastupujúcej navrhovateľa pri predložení návrhu, ak návrh
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista navrhovateľa.
Doklady navrhovateľ predkladá ako scany originálov alebo úradne overených kópií dokumentov
vo formáte pdf, návrh na plnenie hodnotiacich kritérií aj v excelovskom dokumente na e-aukčný
portál www.proebiz.com.
11. Zábezpeka
Spoločnosť SPP požaduje zabezpečiť viazanosť návrhu zábezpekou vo výške 50.000,- EUR. Zábezpeka
sa zabezpečí zložením finančných prostriedkov na bankový účet spoločnosti SPP. Doklad o zložení
zábezpeky musí byť súčasťou návrhu navrhovateľa. Nezloženie zábezpeky spôsobom, vo výške a za
podmienok určených v súťažných podkladoch bude dôvodom na vylúčenie navrhovateľa z obchodnej
verejnej súťaže. Podrobnosti k spôsobu zloženia zábezpeky budú upravené v súťažných podkladoch.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Najnižšia cena – maximálne 100 bodov
Navrhovatelia predložia cenové návrhy pre jednotlivé kategórie vozidiel. Predložené mesačné splátky
v jednotlivých kategóriách sa spriemerujú.
Kritériom na vyhodnotenie návrhov je najnižšia celková cena za OL a SSVP (súčet priemeru mesačných
splátok za jednotlivé kategórie vozidiel) na obdobie trvania zmluvy – 5 rokov, ktorá bude stanovená
súčtom jednotlivých kategórií vozidiel po prepočítaní váženým priemerom.
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Do vyhodnotenia návrhov nebude zahrnutý cenový návrh navrhovateľa na operatívny leasing pre
zamestnancov Spoločnosti SPP podľa bodu 4. ods. I. písm. b) tohto Oznámenia ani cenový návrh
navrhovateľa týkajúci sa elektrovozidiel.
Kriteriálna časť návrhov bude otvorená a vyhodnotená len u tých navrhovateľov, ktorí splnili podmienky
účasti a ďalšie náležitosti návrhov stanovené Spoločnosťou SPP v tomto oznámení a v súťažných
podkladoch.
Navrhovatelia predložia návrh na plnenie kritérií formou vyplneného formuláru, ktorého vzor tvorí prílohu
č. 2 súťažných podkladov - Cenové návrhy za jednotlivé kategórie.
Bližšie informácie k vyhodnoteniu návrhov sú uvedené v súťažných podkladoch.
Navrhovateľ, ktorý získa najvyšší celkový počet bodov za kritérium najnižšia cena, sa umiestni na prvom
mieste v poradí.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie rámcové zmluvy s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého návrh
zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorý sa na základe
vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí jeho
návrhu, a to po schválení výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže v zmysle interných predpisov
Spoločnosti SPP. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta.
Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu rámcových 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 30.06.2022.
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 verejnej
súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti
návrhov.
17. Dôležité právne informácie:
Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu
a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto oznámení
a/alebo v súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok budú
zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
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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 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, ktoré tvorí prílohu č.11 súťažných podkladov.
Navrhovateľ zašle písomné stanovisko prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb
Vyhlasovateľa uvedených v bode 2.
Dátum zverejnenia: 29.03.2022

