Evidenčné číslo obstarávania: VI-OVS-127-22

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Dočasné pridelenie zamestnancov“
1.

Vyhlasovateľ súťaže

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“)
2.

Kontaktné osoby

Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667
Mgr. Kristína Nagyhajú
e-mail: kristina.nagyhaju@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4191, +421 911 704 487
3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Dočasné pridelenie zamestnancov
4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obstarávania je dočasné prideľovanie zamestnancov na výkon práce u Vyhlasovateľa podľa
aktuálnych potrieb a požiadaviek, podľa ustanovenia § 58 a 58a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov v rámci pracovísk Vyhlasovateľa na území SR, predovšetkým pracoviskách
Žilina, Košice a Bratislava.
Dočasne pridelení zamestnanci sú v pracovnom pomere s agentúrou dočasného zamestnávania, voči
Vyhlasovateľovi nie sú v pracovnoprávnom vzťahu.
Dočasné pridelenie jedného zamestnanca je možné dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov, pričom dočasné
pridelenie je možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát. To platí aj v
prípade dočasného pridelenia zamestnanca inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému
užívateľskému zamestnávateľovi.
Poskytovateľ vypláca dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu, bonusy, náhradu mzdy, ďalšie náhrady
v súlade s legislatívou, pričom tieto mzdové podmienky a podmienky zamestnávania musia byť v zmysle
Zákonníka práce rovnaké resp. porovnateľné s podmienkami prislúchajúcimi rovnakej pracovnej pozícii u
Vyhlasovateľa. Na tento účel poskytne Vyhlasovateľ poskytovateľovi potrebné informácie o podmienkach
zamestnávania svojich kmeňových zamestnancov.
Poskytovateľ zabezpečí zamestnancom zároveň stravovanie a na stravovanie prispieva v hodnote
stanovenej Zákonníkom práce.
Poskytovateľ môže dočasne prideliť na výkon práce takých zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky
potrebné na výkon práce.
Vyhlasovateľ ako užívateľský zamestnávateľ ukladá v mene poskytovateľa dočasne prideleným
zamestnancom počas trvania dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu,
dáva im na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci rovnako ako ostatným (kmeňovým) zamestnancom.
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V prípade potreby vyplývajúcej z charakteru pracovnej pozície, ktorá má byť obsadená dočasne prideleným
zamestnancom, poskytovateľ pred nástupom dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce na takúto
pracovnú pozícii, uskutoční kontrolu výpisu z registra trestov vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý má byť na
takúto pracovnú pozíciu dočasne pridelený.
Špecifikácia služieb:
a) vyhľadanie a pridelenie zamestnanca na výkon práce, a to podľa požiadaviek Vyhlasovateľa v rámci
celého územia Slovenskej republiky, najmä na pracoviskách Žilina, Košice a Bratislava.
b) výkon komplexnej mzdovej a personálnej agendy dočasne pridelených zamestnancov,
c) výplata mzdy dočasne prideleným zamestnancom,
d) zúčtovanie dane a odvodov v termínoch určených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch za
dočasne pridelených zamestnancov na výkon práce u Vyhlasovateľa,
e) pridelenie a poskytovanie služieb personálneho konzultanta v súvislosti s pridelením zamestnancov.
Predpokladaný počet a umiestnenie dočasne pridelených zamestnancov:
Predpokladá sa dočasné pridelenie cca 14 zamestnancov/rok, predovšetkým na pozície: prevádzkar,
recepčná, pozície súvisiace s prevádzkou kuchyne a ďalšími činnosťami v ubytovacom zariadení Žilina (cca
11 zamestnancov), ako aj na práce v podateľni v sídle Vyhlasovateľa (cca 3 zamestnanci), prípadne na
vykonávanie niektorých činností zabezpečovaných inými OJ Vyhlasovateľa
Pracovný čas týchto zamestnancov bude 37,5 hodiny týždenne v prípade plného úväzku, jeho rozvrhnutie
bude rôzne (rovnomerne alebo nerovnomerne rozvrhnutý, vrátane možnosti práce cez víkend a vo sviatok
na niektorých pozíciách), v závislosti od potrieb Vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ bude uhrádzať poskytovateľovi:
•
•
•
•
•
•
•

priame mzdové náklady dočasne prideleného zamestnanca, ktoré predstavujú hrubú mzdu
zamestnanca, vrátane bonusov, mimoriadnych bonusov/odmien, náhradu mzdy za dovolenku, ďalšie
náhrady mzdy, mzdové zvýhodnenia a mzdu za prácu nadčas a pracovnú pohotovosť,
povinné odvody do poistných fondov sociálneho a zdravotného poistenia,
náklady súvisiace so zabezpečením a poskytnutím stravy pre dočasne pridelených zamestnancov do
výšky určenej príslušnou právnou normou (55% z hodnoty stravného),
náhradu mzdy v prípade prekážok v práci na strane zamestnanca ako aj zamestnávateľa, a to v rozsahu
a za podmienok stanovených v ustanoveniach § 136 a nasl. Zákonníka práce,
plnenia poskytované pri skončení pracovného pomeru dočasne prideleného zamestnanca, vrátane
odstupného, pričom pre účel vyplatenia odstupného sa započítava len doba dočasného pridelenia u
Vyhlasovateľa,
zmluvne dohodnutú mesačnú odmenu za dočasné pridelenie zamestnanca,
jednorazovú odmenu za vyhľadanie zamestnanca (ak Vyhlasovateľ požiada o vyhľadanie zamestnanca).

Poskytovateľ zabezpečí na svoje náklady:
i.
ii.
iii.

iv.

vstupnú lekársku prehliadku dočasne prideleného zamestnanca,
preventívne lekárske prehliadky dočasne pridelených zamestnancov v súlade s platnou legislatívou,
opakované preškolenie dočasne pridelených zamestnancov na pozíciách, u ktorých legislatíva vyžaduje
špeciálne oprávnenia (vodič motorových dopravných vozíkov, práca vo výškach, kuričský preukaz
a pod.),
príspevok na stravovanie, v prípade, ak Poskytovateľ poskytne zamestnancovi príspevok na stravovanie
nad rámec § 152 ods. 3 Zákonníka práce (55% z hodnoty stravného poskytovaného pri pracovnej ceste
od 5 do 12 hodín) napr. príspevok zo sociálneho fondu.

Vyhlasovateľ pre dočasne pridelených zamestnancov na vlastné náklady zabezpečí:
i.

ii.

vstupné a opakované školenie v oblasti BOZP a PO v súlade s platnou legislatívou, poučenie
zamestnancov o druhu práce, ktorú vykonávajú, oboznámenie s interným predpismi, ktoré sa vzťahujú
na prácu vykonávanú dočasne prideleným zamestnancom,
vzdelávanie dočasne pridelených zamestnancov potrebné k výkonu ich práce, porovnateľné
s kmeňovými zamestnancami na rovnakých pracovných pozíciách,
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iii.

5.

v závislosti od ich pracovnej pozície a v súlade s firemnou politikou spoločnosti zariadenia a pracovné
nástroje, technické vybavenie (napr. IT techniku), pracovný odev, pracovnú obuv, prípadne iné ochranné
pracovné prostriedky.
Typ zmluvy

Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní
služieb dočasného zamestnávania (ďalej len „rámcová zmluva“ alebo „zmluva“) uzatvorenej podľa § 269
ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa stanú
obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou súťažných
podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6.

Doba trvania záväzkového vzťahu

2 roky odo dňa platnosti a účinnosti rámcovej zmluvy, s možnosťou opcie na predĺženie platnosti rámcovej
zmluvy o 1 rok 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, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie
súťažných podkladov.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 06.06.2022
14:00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej
forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode
2. tohto oznámenia.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať:
- obchodné meno
- sídlo
- IČO
- kontaktnú osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa
Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytne do troch (3) pracovných dní od prijatia žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov.
Prílohou písomnej žiadosti bude Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh
(vzor tvorí Prílohu č. 1 tohto Oznámenia).
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže vyhlasovateľovi predložiť len subjekt, ktorým má
oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú
predmetom súťaže. Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa nepožaduje
predložiť, ak je možné podmienku overiť z verejne dostupného zdroja ako www.orsr.sk, inak sa podmienka
preukazuje scanom originálu dokumentu o oprávnení podnikať.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi prevzatie
súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou správy e-mailovej
pošty odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné podklady Vyhlasovateľ
poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom portálu proebiz.com.
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených v
tomto Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v súťažných podkladoch, a to na základe
písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb
Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
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podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 07.06.2022,
12:00hod.
8.

Spôsob podávania návrhov

Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými v tomto
oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme
prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob
predkladania návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži predkladá
Vyhlasovateľovi svoj návrh, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá návrh.
9.

Lehota na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 13.06.2022 10:00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v súťažných podkladoch vo
vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo
predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude prihliadať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade bude
oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako toto oznámenie
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do uplynutia
stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať predložený návrh späť a prípadne
ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení návrhov sa naň neprihliada.
10. Podmienky účasti
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia podmienok účasti sú
upravené v súťažných podkladoch.
A. Osobné postavenie:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže (oprávnenie poskytovať
službu, ktorá je predmetom súťaže, t.j. sprostredkovanie zamestnania za úhradu) – preukazuje
výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom o oprávnení podnikať, zahraničný subjekt
predloží relevantný doklad v zmysle platnej legislatívy v krajine jeho sídla. Predložený doklad
nesmie byť starší ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto obchodnej verejnej súťaže
2. Navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin – preukazuje
čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa. - preukazuje čestným
vyhlásením podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov
3. Navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové nedoplatky voči
daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a/alebo v štáte
jeho sídla alebo miesta podnikania. – preukazuje čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 3 súťažných
podkladov, alebo v časti týkajúcej sa poistného na sociálne poistenie potvrdením vystaveným
v súlade s §293ew zákona o sociálnom poistení*.
*V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem iného,
prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť
zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo
činná osoba.

V súlade s uvedeným, bude Vyhlasovateľ posudzovať navrhovateľa ako navrhovateľa, ktorý spĺňa
podmienku účasti podľa bodu 3 v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, v prípade, ak navrhovateľ
preukáže, že má predĺženú splatnosť poistného, ktoré je povinný platiť, v súlade s § 293ew ods. 2 písm. b)
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona 68/2020 Z. z a v súlade s nariadením vlády
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Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. z 20.mája 2020 o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19 v platnom znení;
Obdobne postupuje navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3 (v časti týkajúcej sa
nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí termínu predĺženia splatnosti
uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
4. Na majetok navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku –
preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa. - preukazuje
čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov
5. Navrhovateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto obchodnej verejnej
súťaže závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva
podľa osobitných predpisov – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
navrhovateľa. - preukazuje čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov
6. Navrhovateľ 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“), navrhovateľ nie je priamo alebo nepriamo
vlastnený alebo ovládaný sankcionovanou osobou a/alebo že akýkoľvek z predstaviteľov navrhovateľa
alebo osôb konajúcich v mene navrhovateľa nie je sankcionovanou osobou – preukazuje čestným
vyhlásením podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov
Doklady musia byť podpísané štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu
navrhovateľa alebo iným zástupcom oprávneným konať v mene navrhovateľa resp. osobou zastupujúcej
navrhovateľa.
Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie návrhov.
B. Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
Zoznam min. 3 referencií (poskytnutých služieb) za 3 roky predchádzajúce lehote na predkladanie
návrhov v tejto obchodnej verejnej súťaži, s rovnakým predmetom ako je predmet obstarávania, t.j.
v oblasti dočasného pridelenia zamestnancov, so zameraním na pozície v oblasti administratívy, služieb
call centra, kontaktu so zákazníkmi (zákaznícke centrá, manažér predaja a pod.), práca v ubytovacom
a stravovacom zariadení v rozsahu minimálne 200 dočasne pridelených zamestnancov za 1 rok
kumulatívne pre všetkých odberateľov v rámci celej Slovenskej republiky spolu.
Každá predložená referencia musí zahŕňať:
obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si Vyhlasovateľ môže
overiť údaje uvedené referencie;
- predmet služby;
- termín poskytnutia služby;
- počet dočasne pridelených zamestnancov za jednotlivé roky a pozície, na ktoré boli pridelení;
- miesto výkonu práce dočasne pridelených zamestnancov.
-

C. Finančné alebo ekonomické postavenie
Nevyžaduje sa.
D. Ďalšie náležitosti návrhu
1. Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že:
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(i)

navrhovateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami súťaže
uvedenými v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, v týchto súťažných
podkladoch a ich prílohách, vrátane obchodných podmienok,

(ii)

všetky navrhovateľom predložené doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné;

(iii)

v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s Vyhlasovateľom bude dodržiavať princípy, postoje
a normy Vyhlasovateľa v oblasti etického správania uvedené v Kódexe správania SPP, ktorý
je zverejnený na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.spp.sk);

(iv)

že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s Vyhlasovateľom neposkytne finančné
prostriedky alebo majetok akejkoľvek sankcionovanej osobe 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“) a ani nebude držať alebo inak kontrolovať žiadne finančné prostriedky alebo
majetok akejkoľvek sankcionovanej osoby a že sa zdrží výkonu akýchkoľvek činností, ktoré sú
predmetom medzinárodnej sankcie v zmysle Zákona o medzinárodných sankciách;

2. Navrhovateľ vo svojom návrhu uvedie informáciu o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má navrhovateľ
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 %.
3. Scan Povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydaného Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny.
4. Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že zabezpečí dočasné pridelenie zamestnancov v rámci všetkých
pracovísk Vyhlasovateľa na celom území Slovenskej republiky, na základe požiadavky
Vyhlasovateľa.
5. Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej navrhovateľa pri predložení návrhu, ak návrh
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista navrhovateľa.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Cena
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
rámcovej zmluvy.
14. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie rámcovú zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého
návrh zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a ktorý sa na
základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste
v poradí.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť rámcovú zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa odmieta.
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Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu rámcovej zmluvy
v lehote stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené
toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia
úspešného navrhovateľa v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
16. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.07.2022.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto oznámenie o vyhlásení obchodnej
verenej súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty
viazanosti návrhov.
17. Dôležité právne informácie:
Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu
a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto
oznámení a/alebo v súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok
budú zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložený návrh, pokiaľ postavenie navrhovateľa a jeho
pôsobenie na trhu v oblasti podnikania, ktoré priamo súvisí s predmetom tejto obchodnej verejnej
súťaže, by bolo spôsobilé privodiť ujmu na obchodných záujmoch Vyhlasovateľa.
Toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na webovej stránke
Vyhlasovateľa a zároveň sa za účelom podpory účasti v obchodnej verejnej súťaži zverejňuje aj na
portáloch www.verejnesutaze.sk a www.ezakazky.sk.
Ďalšie súvisiace informácie, podklady, dokumentácia a komunikácia Vyhlasovateľa, ktoré smerujú
najmä k vysvetľovaniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, zmene podmienok obchodnej verejnej
súťaže (napr. zmena lehoty na predkladanie návrhov, predĺženie lehoty viazanosti návrhov, atď),
prípadne k zrušeniu obchodnej verejnej súťaže a informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže budú
zverejnené iba na webovej stránke Vyhlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že pojem v texte tohto
oznámenia „zverejnenie rovnakým spôsobom, akým bola obchodná verejná súťaž zverejnená“ (vo
všetkých gramatických tvaroch) sa interpretuje ako zverejnenie príslušnej informácie na webovej
stránke Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ preto odporúča sledovať webovú stránku Vyhlasovateľa
https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/
Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh
Dátum zverejnenia: 26.05.2022

