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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO
SYSTÉMU
na dodanie „Komponentov pre fotovoltické elektrárne“
1. Obstarávateľ
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 „Spoločnosť SPP“ alebo „Obstarávateľ“)
2. Kontaktné osoby
Ing. Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530
Ing. Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky k dynamickému nákupnému systému a žiadosti o vysvetlenie je potrebné adresovať
uvedeným kontaktným osobám počas doby platnosti dynamického nákupného systému podľa bodu 7.1
tohto oznámenia.
3. Predmet dynamického nákupného systému
Dodanie „Komponentov pre fotovoltické elektrárne“

4. Základné informácie a platnosť dynamického nákupného systému
Predmetom obstarávania je Dynamický nákupný systém na dodanie „Komponentov pre fotovoltické
elektrárne“.
Účelom zriadenia dynamického nákupného systému (ďalej aj „DNS“) je vytvorenie zoznamu
kvalifikovaných dodávateľov spôsobilých dodávať komponenty pre výstavbu fotovoltických elektrární na
celom území SR.
Dynamický nákupný systém je zriadený na obdobie 4 rokov od 03.05.2022 do 03.05.2026. Spoločnosť
SPP si vyhradzuje právo platnosť DNS predĺžiť o 1 rok a to aj opakovane.
DNS je otvorený po celú dobu jeho trvania a potenciálni dodávatelia sú oprávnení prejaviť záujem o
zaradenie do DNS (predložiť ponuku) kedykoľvek počas jeho platnosti. Výsledkom DNS bude
uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len
„Spoločnosť SPP“) a uchádzačmi, ktorí predložia ponuku a splnia podmienky stanovené Spoločnosťou
SPP. Zmluvný vzťah bude uzatvorený formou Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie „Komponentov pre
fotovoltické elektrárne“ na dobu neurčitú, s možnosťou ukončenia platnosti RZ aj bez uvedenia dôvodu
v jednomesačnej výpovednej lehote.
Spoločnosť SPP bude viesť aktuálny zoznam kvalifikovaných dodávateľov, s ktorými uzatvorila
Rámcovú kúpnu zmluvu.
Na základe uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie „Komponentov pre fotovoltické elektrárne“
budú zmluvní dodávatelia vyzývaní Spoločnosťou SPP na predloženie spravidla cenovej ponuky na
dodanie konkrétnych komponentov pre fotovoltické elektrárne s uvedením dodacích a ďalších
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zmluvných podmienok pre tieto komponenty. Ak spoločnosť SPP prijme ponuku na požadované
komponenty pre fotovoltické elektrárne uzatvorí s dodávateľom Čiastkovú zmluvu na dodanie týchto
komponentov pre fotovoltické elektrárne.
5. Popis a rozsah predmetu dynamického nákupného systému
Predmetom DNS je výber dodávateľov pre dodanie nasledovných jednotlivých komponentov potrebných
pre výstavbu fotovoltických elektrární (ďalej aj „FVE“):
a)
fotovoltické panely polykryštalické, monokryštalické;
b)
kabeláž pre fotovoltiku (prepojovacie káble);
c)
nosné konštrukcie pre fotovoltické panely;
d)
elektrické rozvody a rozvádzače pre FVE;
e)
meniče (invertory);
f)
monitoring, riadenie a regulácia pre FVE;
g)
batérie pre FVE;
h)
ostatné príslušenstvo pre FVE.
Záujemci môžu prejaviť záujem o zaradenie do DNS a predložiť ponuku.
Záujemci môžu predložiť ponuku na jeden komponent FVE, viac komponentov FVE, alebo všetky
komponenty FVE.
Na základe ponuky predloženej v rámci tohto DNS a jej prijatia Spoločnosťou SPP bude so záujemcom
uzatvorená Rámcová kúpna zmluva na dodanie „Komponentov pre fotovoltické elektrárne“, ktorej
prílohou bude „Zoznam komponentov pre FVE s ich základnou špecifikáciou“, ktoré sa záujemca
zaväzuje dodávať.
Záručná doba na dodané komponenty je 24 mesiacov.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje v prípade potreby požadovať v Čiastkovej zmluve na dodanie
konkrétnych komponentov záručnú dobu dlhšiu ako je záručná doba uvedená v uzatvorenej Rámcovej
kúpnej zmluve.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Spoločnosti SPP. Spoločnosť SPP neposkytuje
preddavky.
Regionálne rozdelenie Predmetu DNS
Komponenty pre Fotovoltické elektrárne sa budú dodávať na celom území SR.
6. Obchodné podmienky - Typ zmluvy
Výsledkom DNS bude uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou SPP a záujemcami,
ktorí predložia ponuku a splnia podmienky stanovené Spoločnosťou SPP. Zmluvný vzťah bude
uzatvorený formou Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie komponentov pre fotovoltické
elektrárnena dobu neurčitú podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka.
Spoločnosť SPP požaduje akceptovanie podmienok uvedených v návrhu Rámcovej kúpnej
zmluvy v plnom rozsahu.
Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy vrátane príloh je uvedený ako príloha č.2 tohto Oznámenia.
V Rámcovej kúpnej zmluve sú uvedené minimálne požadované zmluvné podmienky, na ktorých
Spoločnosť SPP trvá, a ktoré sa stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len
„obchodné podmienky“).
Záujemca je povinný predložiť ako súčasť ponuky Rámcovú kúpnu zmluvu vrátane príloh
v znení podľa prílohy č.2 tohto Oznámenia.
Na základe uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie komponentov pre fotovoltické
elektrárne budú v prípade úspešnosti ponuky s dodávateľmi uzatvárené Čiastkové zmluvy na
dodanie tovaru. V Čiastkových zmluvách môžu byť uvedené ďalšie zmluvné podmienky nad
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rámec uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie komponentov pre fotovoltické
elektrárne, ak to vyžaduje dodanie príslušnej zákazky.
7. Postup zadávania jednotlivých zákaziek
Na základe ponuky predloženej v rámci tohto DNS a jej prijatia Spoločnosťou SPP bude so záujemcom
uzatvorená Rámcocá kúpna zmluva na dodanie komponentov pre fotovoltické elektrárne (ďalej aj
„Rámcová zmluva“).
Počas platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy bude Spoločnosť SPP vyzývať kvalifikovaných dodávateľov,
s ktorými uzatvorila Rámcovú kúpnu zmluvu na predloženie ponuky na príslušnú zákazku v rozsahu
stanovenom v bode 5. tohto Oznámenia. Kvalifikovaní dodávatelia budú vyzývaní na predloženie
ponuky. Výber dodávateľa príslušnej zákazky sa bude uskutočňovať spravidla na základe minitendra.
Minitender bude realizovaný najmä postupom obstarávania „Rokovacie konanie“. V rokovacom konaní
Spoločnosť SPP vyzve kvalifikovaných dodávateľov, s ktorými uzatvorila Rámcovú zmluvu na
predloženie ponuky. V rámci predloženia ponuky Spoločnosť SPP môže požadovať ďalšie doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré súvisia s obstarávanou zákazkou. Po vyhodnotení
minitendra na základe stanovených kritérií (spravidla bude kritériom „cena“) Spoločnosť SPP uzatvorí s
víťazným dodávateľom Čiastkovú zmluvu. Čiastková zmluva môže obsahovať zmluvné podmienky nad
rámec uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy, ak to vyžaduje realizácia príslušnej zákazky.
8. Lehota na prejavenie záujmu o zaradenie do DNS (predloženie ponúk)
Lehota na prejavenie záujmu o zaradenie do DNS (predloženie ponúk) je neobmedzená. Záujemca
môže požiadať o zaradenie do DNS počas jeho trvania. Žiadosť o zaradenie do DNS musí obsahovať
doklady požadované Spoločnosťou SPP na preukázanie osobného postavenia, technickej a odbornej
spôsobilosti podľa bodu 10 tohto Oznámenia.
8.1 Vysvetľovanie podmienok DNS
Záujemca je oprávnený požiadať Spoločnosť SPP o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených
v tomto Oznámení o vyhlásení DNS a jeho prílohách, a to na základe písomnej žiadosti doručenej
elektronicky prostredníctvom e-mailu na nasledovné adresy kontaktných osôb Spoločnosti SPP:
jaroslava.iglarova@spp.sk a jana.kozakovicova@spp.sk. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie
informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť na vyššie uvedené kontaktné adresy. Do
predmetu e-mailu prosím uveďte „DNS na dodanie „Komponentov pre FVE“– žiadosť o
vysvetlenie“.
Odpovede na otázky uvedené v žiadosti Spoločnosť SPP zašle záujemcovi a zároveň zverejní
rovnakým spôsobom, ako bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení DNS.
9. Forma a spôsob predkladania ponúk
Ponuka musí byť predložená v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto Oznámení.
Ponuka musí byť predložená v elektronickej forme (ako scany dokumentov) prostredníctvom e-mailu na
e-mailové adresy kontaktných osôb Spoločnosti SPP:
- Ing. Jaroslava Iglárová, e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk , tel.: 02/6262 4256, 0907 673 530,
- Ing. Jana Kozakovičová, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk , tel.: 02/6262 4254, 0905 472 331,
Ponuka musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
1) Krycí list s nasledovnými údajmi:
a)
b)
c)
d)

Obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu;
Kontaktná osoba a kontaktné údaje záujemcu;
Názov obstarávania „Dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne“;
Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu.
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Vzor krycieho listu tvorí prílohu č. 1 tohto Oznámenia.
2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode č. 10 tohto Oznámenia.
3) Čestné vyhlásenie:
a) že záujemca v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami dynamického
nákupného systému, uvedenými v Oznámení o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre
fotovoltické elektrárne;
b) že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
c) že záujemca súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad so Zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu
č.2 tohto Oznámenia.
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 tohto Oznámenia.
4) Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie komponentov pre fotovoltické elektrárne
s prílohami č.1 až 3.
Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie komponentov pre fotovoltické elektrárne s uvedením
identifikačných údajov záujemcu, kontaktných osôb záujemcu a jej prílohy, musí byť podpísaný
záujemcom, štatutárnym orgánom záujemcu alebo členom štatutárneho orgánu záujemcu alebo iným
zástupcom oprávneným konať v mene záujemcu pri uzatváraní záväzkového vzťahu, ktorého uzavretie
bude výsledkom tohto postupu obstarávania. Podpísaný návrh Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie
komponentov pre fotovoltické elektrárne vrátane príloh č.1 až 3 musí zodpovedať zneniu, ktoré tvorí
prílohu č.2 tohto Oznámenia.
10. Podmienky účasti
Tohto dynamického nákupného systému sa môže zúčastniť ten záujemca, ktorý spĺňa nasledovné
podmienky účasti.
a)

Osobné postavenie:

1. záujemca musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu DNS (oprávnenie dodávať tovary,
ktoré sú predmetom DNS);
2. záujemca, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin;
3. záujemca 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 záujemcu 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. záujemca 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;
6. záujemca nie je sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní
medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o medzinárodných sankciách“), záujemca nie je priamo alebo nepriamo
vlastnený alebo ovládaný sankcionovanou osobou a/alebo že akýkoľvek z predstaviteľov záujemcu
alebo osôb konajúcich v mene záujemcu nie je sankcionovanou osobou.
V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli prijaté za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem
iného aj legislatívne opatrenia týkajúce sa daňových nedoplatkov.
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V súlade s vyššie uvedeným, bude spoločnosť SPP posudzovať záujemcu ako záujemcu, ktorý spĺňa
podmienku účasti podľa bodu 3:
v časti týkajúcej sa daňových nedoplatkov voči daňovému a colnému úradu v prípade, ak záujemca
preukáže, že spadá (resp. jeho dlžná suma dane) do výnimky z definície daňového nedoplatku
ustanovenej § 10 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19.
Obdobne postupuje záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3 (v časti týkajúcej
sa daňových nedoplatkov voči daňovému a colnému úradu) u úspešného záujemcu, po uplynutí termínu
predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo po uplynutí termínu predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov,
resp. pohľadávok (ak Vláda Slovenskej republiky svojim nariadením neurčí ďalšie obdobia, v ktorých
môže odložiť splatnosť poistného/preddavku a určiť termín ich splatnosti za tieto obdobia) u víťazného
záujemcu overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3.
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
-bodu 1. - výpisom z obchodného registra, alebo iným dokladom o oprávaní podnikať - nepožaduje sa
predložiť, nakoľko podmienku účasti je možné overiť z verejne dostupného zdroja.
-bodu 2 až 6 - čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom záujemcu alebo v prípade bodu
č. 3 – preukazuje záujemca čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom záujemcu alebo
potvrdením vystaveným v súlade s § 10 zákona č.67/2020 Z. z.). Predkladá sa scan originálu čestného
vyhlásenia. musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže (oprávnenie dodávať
tovary, ktoré sú predmetom obstarávania);
Doklady sa budú predkladať vo forme scanu originálov. Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3
mesiace od lehoty predloženia ponuky.
Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 4 tohto Oznámenia.

b)

Technická alebo odborná spôsobilosť

Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet DNS je záujemca povinný
predložiť:
Referenčný zoznam zrealizovaných dodávok tovaru
V referenčnom zozname zrealizovaných dodávok tovaru musí záujemca uviesť minimálne jednu (1)
zrealizovanú dodávku komponentov FVE, ktoré uviedol v ponuke v „Zozname komponentov pre FVE“.
Vzor „Referenčného zoznamu zrealizovaných dodávok tovaru“ je uvedený ako Príloha č.5 tohto
Oznámenia
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Nepožaduje sa.
11. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalších náležitostí ponuky – všeobecné
ustanovenia:
Všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie požadované doklady
(náležitosti ponuky) vyhotovené záujemcom musia byť podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu a
predložené ako scan originálu dokladu v elektronickej forme.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
a)požiadať záujemcu o predloženie dokladov preukazujúcich pravdivosť čestného vyhlásenia záujemcu,
ak v priebehu obstarávania vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého čestného
5

Evidenčné číslo obstarávania IG- DNS-074-22

vyhlásenia, alebo ak sa záujemca stane úspešným na základe výsledku vyhodnotenia ponúk, a to pred
uzavretím Rámcovej zmluvy s týmto záujemcom; v prípade, ak záujemca nepredloží doklady v lehote
stanovenej v žiadosti Spoločnosti SPP podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že záujemca
podmienky účasti nesplnil;
b)požiadať záujemcu 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.
Záujemci, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení. V prípade,
že počas trvania DNS budú opätovne spĺňať podmienky účasti, môžu opakovane predložiť ponuku/y.
12. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk uskutoční Spoločnosť SPP max. do 10 pracovných dní
odo dňa doručenia ponuky.
12.1 Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov ponúk
V prípade, ak bude mať ponuka nedostatky (neúplné doklady, chyby v údajoch a pod.) Spoločnosť SPP
si vyhradzuje právo požiadať záujemcu o vysvetlenie resp. doplnenie ponuky. Záujemca je povinný
doručiť na základe žiadosti Spoločnosti SPP vysvetlenie resp. doplnenie ponuky v termíne a spôsobom
uvedeným v žiadosti.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
V rámci Dynamického nákupného systému na dodanie „Komponentov pre fotovoltické elektrárne“ môže
záujemca predložiť ponuku na nasledovné komponenty:
a) fotovoltické panely polykryštalické, monokryštalické;
b) kabeláž;
c) nosné konštrukcie pre fotovoltické panely;
d) elektrické rozvody a rozvádzače pre FVE;
e) meniče (invertory);
f) monitoring, riadenie a regulácia pre FVE;
g) batérie pre FVE;
h) ostatné príslušenstvo pre FVE.
Záujemci môžu predložiť ponuku na jeden komponent FVE, viac komponentov FVE, alebo všetky
komponenty FVE.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je splnenie podmienok účasti nasledovne:
Predloženie požadovaných dokladov na preukázanie:
osobného postavenia;
technickej a odbornej spôsobilosti;
ostatných náležitostí ponuky.
Poradie záujemcov nebude stanovené. Spoločnosť SPP uzatvorí Rámcovú kúpnu zmluvu na dodanie
komponentov pre fotovoltické elektrárne so záujemcami, ktorí predložia ponuku a splnia podmienky
účasti v súlade s týmto Oznámením.
14. Vyhodnotenie ponúk
Predložené ponuky posúdi a vyhodnotí výberová komisia zriadená Spoločnosťou SPP. Vyhodnotenie
ponúk je neverejné.
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15. Vylúčenie záujemcu
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť záujemcu alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak:
a) záujemca nesplnil stanovené podmienky účasti,
b) záujemca 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) záujemca vo svoje ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne kreslené údaje, alebo predložil
falšované alebo pozmenené doklady,
e) ponuka záujemcu nespĺňa stanovené náležitosti ponuky a z toho dôvodu ju nie je možné vyhodnotiť
a záujemca tieto nedostatky neodstránil ani v dodatočnej lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie
alebo odstránenie nedostatkov ponuky,
f) záujemca pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky zmenil svoju ponuku nad rámec
vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov ponuky
doručenej záujemcovi,
g) vysvetlenie ponuky, ktoré predložil záujemca, výberová komisia neakceptovala,
h) ponuka záujemcu nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
i) záujemca je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou
SPP**,
j) záujemca sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou
SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,
k) existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý záujemca má alebo by mohol
mať neprimeranú výhodu v procese obstarávania.
** Zoznam dodávateľov s negatívnym hodnotením podľa bodu i)
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť predložený návrh zo súťaže, ktoréhokoľvek uchádzača, ktorý je do
zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeným spoločnosťou SPP zaradený z právnych,
ekonomických, marketingových alebo iných dôvodov. 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, a (ii) takých 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.

Prípadné vylúčenie bude záujemcovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia.
16. Podmienky Spoločnosti SPP
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo počas obdobia trvania DNS ukončiť uzatvorenú Rámcovú zmluvu
so záujemcom z nasledovných dôvodov:
a) záujemca prestal spĺňať niektorú z podmienok účasti, stanovených v Oznámení;
b) záujemca porušil svoje zmluvné povinnosti voči Spoločnosti SPP podstatným spôsobom;
c) záujemca sa dopustil závažného porušenia svojich odborných povinností;
d) záujemca bol na základe interného hodnotenia Spoločnosti SPP zaradený do zoznamu dodávateľov
s negatívnym hodnotením;
e) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista kvalifikovaného záujemcu je štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu dodávateľov s
negatívnym hodnotením vedeného Spoločnosťou SPP, alebo bol štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu takéhoto subjektu v čase jeho zaradenia do zoznamu dodávateľov s
negatívnym hodnotením;
f) Spoločnosť SPP v priebehu trvania DNS vyzvala záujemcu na predloženie, vysvetlenie alebo
doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a záujemca nepredložil požadované
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doklady alebo požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve
Spoločnosti SPP.
Rozhodnutie o ukončení od Rámcovej zmluvy spolu s uvedením dôvodov bude dotknutému
dodávateľovi oznámené písomne. V prípade, ak dodávateľ, ktorému bolo písomne doručené
rozhodnutie o ukončení Rámcovej zmluvy a Rámcová zmluva bola ukončená, môže tento dodávateľ
predložiť opätovne ponuku v prípade, že odstránil dôvody na základe ktorých nastalo ukončenie
Rámcovej zmluvy spoločnosťou SPP.
17. Zábezpeka
Nepožaduje sa.
18. Lehota pre oznámenie prijatia ponuky a uzavretie Rámcovej zmluvy
Po vyhodnotení ponuky predloženej záujemcom sa záujemcovi odošle písomné oznámenie o prijatí
alebo neprijatí jeho ponuky, a to v lehote do 30 pracovných dní odo dňa doručenia kompletnej ponuky.
Úspešný záujemca bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu Rámcovej zmluvy
v lehote stanovenej Obstarávateľom.
19. Komunikácia a jazyk v obstarávaní a doručovanie
Ponuky záujemcov sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov
predkladaných v ponuke záujemcu bol vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku,
je záujemca 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 záujemcu úradný preklad
dokumentu do slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom
rozsahu záujemca.
Komunikácia a výmena informácií so záujemcami 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 o záujemcami 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.
20. Lehota viazanosti ponúk
Záujemci sú svojimi ponukami viazaní do doručenia oznámenia o výsledku obstarávania Spoločnosťou
SPP.

21. Zverejnenie zmluvy
Záujemca berie na vedomie, že Rámcová zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania,
alebo informácia o uzavretí Rámcovej 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
záujemca 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
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súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Záujemca 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 záujemcu 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 záujemca povinný získať od všetkých dotknutých osôb súhlas so spracúvaním ich osobných
údajov v rozsahu potrebnom pre realizáciu tejto súťaže, pokiaľ záujemca nespracúva osobné údaje
dotknutej osoby na inom právnom základe. Záujemca predložením svojej ponuky potvrdzuje, že od
všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú za účelom predloženia ponuky 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. Záujemca 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.
23. Dôležité právne informácie
Tento dynamický nákupný systém nie je verejným obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
-

predĺžiť platnosť dynamického nákupného systému,

-

upraviť podmienky dynamického nákupného systému,

-

upraviť alebo doplniť požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo
ďalších náležitosti dynamického nákupného systému (zmeny sa nebudú týkať dodávateľov, s
ktorými Spoločnosť SPP uzatvorila Rámcovú zmluvu pred dňom uverejnenia oznámenia o takejto
zmene),

-

upraviť prípadne rozšíriť predmet DNS,

-

zrušiť dynamický nákupný systém, pričom dôvod zrušenia sa neoznamuje.

Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok dynamického nákupného systému, alebo jeho zrušenie,
budú zverejnené rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto Oznámenie.
Spoločnosť SPP neuhrádza záujemcom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
ponuky.

Prílohy:
Príloha č. 1: Krycí list ponuky – vzor;
Príloha č. 2: Rámcová kúpna zmluva na dodanie komponentov pre fotovoltické elektrárnea jej prílohy:
Príloha č. 1: Zoznam definícií;
Príloha č. 2:Zoznam a stručný popis komponentov pre FVE, ktoré sa predávajúci zaväzuje
dodávať (vypracuje záujemca podľa vzoru);
Príloha č. 3a): Všeobecné obchodné podmienky SPP na pre nákup tovaru pre tuzemského
dodávateľa (doložia tuzemskí dodávatelia);
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Príloha č. 3b): Všeobecné obchodné podmienky SPP na pre nákup tovaru pre
zahraničného dodávateľa (doložia zahraniční dodávatelia).
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – ostatné náležitosti ponuky – vzor;
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného
postavenia – vzor;
Príloha č. 5: Referenčný zoznam zrealizovaných dodávok tovaru– vzor.

Dátum zverejnenia: 03.05.2022
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