Evidenčné číslo obstarávania:

PA-VPP-169-22

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Technický dozor a koordinátor BOZP pre výstavbu plniacej stanice LCNG Prešov“
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
JUDr. Lenka Palušová
e-mail: lenka.palusova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 2478, +421 903 620 696
Ing. Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do
28.06.2022 do 10:00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Technický dozor a koordinátor BOZP pre výstavbu plniacej stanice LCNG Prešov

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom tohto obstarávania je poskytnutie služieb:
a) trvalého technického dozoru investora (ďalej aj ako „TDI“) a
b) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj ako „koordinátor BOZP“)
týkajúcich sa výstavby plniacej stanice na palivo LCNG v lokalite Prešov (ďalej aj ako „PS“ alebo „PS
LCNG“), a to počas celej doby realizácie stavebnej časti PS a počas dodávky a montáže technologických
častí PS.
Predmet obstarávania sa nečlení na časti. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet
obstarávania. Uchádzači sú oprávnení predložiť ponuku formou konzorcia (združenia alebo skupiny
dodávateľov).
Požadovaný obsah a rozsah služieb, ktoré sú predmetom obstarávania:
I.

Technický dozor investora

Predmetom záväzku poskytovateľa v rámci výkonu trvalého technického dozoru investora bude výkon
kontrolnej a dozornej činnosti pre objednávateľa (spoločnosť SPP) počas realizácie stavby PS LCNG
Prešov v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa a v rozsahu definovanom v prílohe č. 5 Sadzobníka
pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA pre rok 2021 – 2022,
najmä:
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s obsahom
projektových dokumentácií, s obsahom zmlúv, na základe ktorých sa príslušná stavba realizuje,
a s obsahom stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu a ďalšími podmienkami na
realizáciu stavby,
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a vypracovanie zápisu o tom do stavebného denníka,
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi,
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účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác,
dodržiavanie (ako aj dozor nad dodržiavaním) podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho
stavebného dohľadu po celú dobu realizácie stavby,
starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu
dokumentácie dokončených častí stavby,
odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo
prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby,
odborné posúdenie zmien projektu, ktoré zvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového
súboru, predlžujú lehotu výstavby a zhoršujú parametre stavby (vrátane prípadných naviac prác
zhotoviteľov); takéto zmeny bude poskytovateľ predkladať investorovi (objednávateľovi) na finálne
odsúhlasenie spolu s vyjadrením poskytovateľa obsahujúcim odporúčanie technického dozoru
schváliť, prípadne neschváliť takúto zmenu spolu s náležitým odborným odôvodnením,
bezodkladné informovanie investora (objednávateľa) o všetkých závažných okolnostiach týkajúcich
sa stavby,
kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich
súladu s podmienkami zmlúv, na základe ktorých sa príslušná stavba realizuje, a ich predkladanie na
úhradu investorovi,
kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami,
na základe ktorých sa príslušná stavba realizuje,
spolupráca s autorizovaným geodetom investora pri dohľade nad dodržiavaním priestorového
umiestnenia objektov,
spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie vykonávajúcim odborný autorský
dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie a s jednotlivými zhotoviteľmi
podieľajúcimi sa výstavbe PS LCNG (najmä so zhotoviteľom stavebnej časti a zhotoviteľom
technologickej časti PS LCNG) pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných
chýb projektu,
spolupráca s odborným autorským dohľadom pri vykonávaní prípadných úprav dokumentácie
potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti,
spolupráca s koordinátorom BOZP,
organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby a vyhotovovanie zápisov z týchto porád,
organizovanie a vedenie kontrolných porád zástupcov štatutárnych orgánov subjektov podieľajúcich
sa na realizácii stavby a vyhotovovanie zápisov z týchto porád,
sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác
a kontrola ich výsledkov,
vyžadovanie predloženia dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
sledovanie vedenia stavebných (prípadne montážnych) denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, na
základe ktorých sa realizuje príslušná stavba,
uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej
stavby,
hlásenie prípadných archeologických nálezov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd
pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a zmlúv, na základe ktorých sa
príslušná stavba realizuje, a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov; Príprava podkladov
pre uplatňovanie majetkových sankcií s tým spojených, ak o to objednávateľ požiada (o uplatnení
sankcie voči zhotoviteľovi rozhoduje objednávateľ),
kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
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príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní
a prevzatí stavby,
kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ doloží k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby (najmä
dokladov v rozsahu podľa Prílohy č. 11 Sadzobníka UNIKA pre rok 2021-2022 a dokladov v súlade so
zmluvou o dielo uzavretou so zhotoviteľom),
vyhotovenie zoznamu vád a nedorobkov a následná kontrola odstraňovania vád a nedorobkov
zistených pri preberacom konaní v dohodnutých termínoch, kontrola dodržania vecného a časového
postupu pri odstraňovaní vád a nedorobkov, dohodnutého v preberacom konaní,
účasť na kolaudačnom konaní a následne kontrola splnenia podmienok uvedených v kolaudačnom
rozhodnutí,
kontrola riadneho a včasného vypratania staveniska zhotoviteľom.

Súčasťou výkonu TDI nie je účasť poskytovateľa na stavebnom konaní.
Predpokladaný rozsah výkonu TDI je 480 hodín počas celej doby výstavby PS, vrátane odovzdania
a prevzatia stavby, až po vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia (4 hodiny denne, 5 x do
týždňa počas 24 týždňov).
II.

Koordinátor BOZP

Predmetom záväzku poskytovateľa bude výkon koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku
z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu a za podmienok uvedených
v Nariadení vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko v znení neskorších predpisov, a to najmä výkon nasledovných činností:
- pravidelné návštevy stavby, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku;
- monitorovanie možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce jednotlivcov i pracovných skupín;
- vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a
potrebnými požiadavkami, jednotlivými postupmi pri realizácii a pravidelnou kontrolou dodržiavania
týchto opatrení;
- kontrola dodržiavania bezpečných pracovných postupov a opatrení určených v realizačnej
dokumentácii, v technologických postupoch, v pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení
a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe;
- návrhy preventívnych technických a organizačných riešení týkajúcich sa bezpečnosti na stavenisku
(úprava, doplnenie plánu BOZP);
- spolupráca a konzultácie so všetkými stranami podieľajúcimi sa na výstavbe;
- pravidelné informovanie objednávateľa o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP
formou písomných a fotografických záznamov.
Predpokladaný rozsah výkonu koordinátora BOZP je 110 hodín počas celej doby výstavby PS LCNG
(1 hodina denne, 5 x do týždňa počas odhadovaných 22 týždňov).
Miesto plnenia:
PS L2CNG Prešov: pozemok KN-C s parc. č. 3191 a pozemok KN-C s parc. číslom 3196/18 nachádzajúci
sa v katastrálnom území Nižná Šebastová, zapísaný na LV. č. 1183.
4.

Typ zmluvy
Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
Návrh zmluvných podmienok, na ktorých Spoločnosť SPP trvá a ktoré budú obsahom obstarávaného
záväzkového vzťahu tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Prílohu č. 1 tejto
Výzvy tvorí návrh Zmluvy o poskytnutí služieb technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
Prílohu č. 2 tejto Výzvy tvoria Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP pre vykonanie diela,
ktoré sa budú na obstarávaný záväzkový vzťah aplikovať primerane.
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Návrh zmluvných podmienok, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy, môže byť predmetom rokovania.
Pri vypĺňaní návrhu na plnenie kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok
v znení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy. Uchádzač je oprávnený predložiť vo svojej ponuke návrhy
na úpravu alebo doplnenie zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne
v samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V prípade, ak
medzi Spoločnosťou SPP a uchádzačom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach, alebo
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. 1 tejto Výzvy.
5.

Termín poskytnutia služieb / Doba trvania záväzkového vzťahu
Zabezpečenie výkonu trvalého technického dozoru investora a zabezpečenie výkonu koordinátora BOZP
počas celej doby výstavby PS LCNG Prešov, a to:
1) počas celej doby realizácie stavebnej časti PS a
2) počas dodávky a montáže technologickej časti PS.
Začiatok výkonu: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby (konkrétny dátum oznámi Spoločnosť
SPP poskytovateľovi služby najneskôr 5 pracovných dní vopred).
Termín ukončenia výkonu: dňom finálneho protokolárneho prevzatia stavby zo strany Spoločnosti SPP,
prípadne dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu PS, podľa toho, ktorá
okolnosť nastane neskôr; záväzok poskytovateľa poskytovať služby výkonu TDI a koordinátora BOZP však
nezaniká skôr, ako budú splnené všetky povinnosti poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy.
Odhadovaný termín nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a začiatok výstavby je
15.07.2022. Predpokladaná doba výstavby PS je 150 dní (cca 22 týždňov) + následná kolaudácia.

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 jej prílohy:
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:

Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb;
Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP;
Vzor čestného vyhlásenia – splnenie podmienok účasti osobného postavenia;
Zoznam odborne spôsobilých osôb;
Krycí list ponuky
Vzor čestného vyhlásenia – súhlas uchádzača s podmienkami obstarávania a informácia
o subdodávkach;
Návrh na plnenie kritérií
Vzor súhlasu so pracúvaním osobných údajov
Písomné stanovisko k neúčasti v súťaži

b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú
záujemcom poskytnuté cez el. portál www.proebiz.com na základe písomnej žiadosti zaslanej e-mailom
na adresu: lenka.palusova@spp.sk. Žiadosť o poskytnutie Podkladov je potrebné doručiť najneskôr do
28.06.2022.
Písomná žiadosť záujemcu musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO;
b) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo a e-mail.
Spoločnosť SPP bude záujemcom poskytovať Podklady cez portál www.proebiz.com. v termíne
najneskôr do troch (3) pracovných dní od prijatia žiadosti o poskytnutie Podkladov pre vypracovanie
ponuky.
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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 e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu príslušnej kontaktnej osoby
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 kontaktnej osoby Spoločnosti SPP:
lenka.palusova@spp.sk. Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety
je potrebné doručiť Spoločnosti SPP najneskôr v lehote do 28.06.2022, 10:00 hod.
7.

Lehota na predkladanie ponúk: do 04.07.2022 do 10:00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v procese
obstarávania sa na ne nebude prihliadať.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na predkladanie ponúk. V takom prípade
bude oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk zverejnené rovnakým spôsobom, ako bola
zverejnená táto Výzva na predkladanie ponúk.
Uchádzač je oprávnený požiadať Spoločnosť SPP o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, na základe
písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby
Spoločnosti SPP: lenka.palusova@spp.sk. Žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk je
potrebné doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím 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 zverejnená táto Výzva na
predkladanie ponúk.

8.

Podmienky účasti
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 poskytovať
služby, 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,
6. uchádzač 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“), uchádzač nie je priamo alebo nepriamo
vlastnený alebo ovládaný sankcionovanou osobou a/alebo akýkoľvek z predstaviteľov uchádzača alebo
osôb konajúcich v mene uchádzača nie je sankcionovanou osobou
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Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia nasledovne:
Splnenie podmienky účasti uvedenej pod bodom 1. Spoločnosť SPP preverí prostredníctvom výpisu
z Obchodného registra vedeného na internete na webovom sídle www.orsr.sk, prípadne
prostredníctvom Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného na webovom sídle Úradu pre verejné
obstarávanie, s platnosťou ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodu 2. až 6. uchádzač vo svojej ponuke
predloží čestné vyhlásenie podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo preveriť splnenie podmienok účasti podľa bodov 3., 4. a 6. z verejne
dostupných zdrojov (zverejnených databáz).
V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o tom, či uchádzač skutočne spĺňa
podmienky účasti alebo o pravdivosti predloženého čestného vyhlásenia, požiada uchádzača
o predloženie dokladov preukazujúcich niektorú z podmienok účasti podľa bodu 1. až 4., nie starších ako
3 mesiace, a to v prípade podmienky:
− podľa bodu 1. - doklad o oprávnení podnikať, t. j. výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača realizovať predmet obstarávania;
− podľa bodu 2. – výpis z registra trestov;
− podľa bodu 3. – potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne, príslušného
daňového úradu (FS SR); prípadne potvrdením o výnimke v čase pandémie vystaveným v súlade s
§293ew zákona o sociálnom poistení, § 38ev zákona o zdravotnom poistení, alebo § 10 zákona
č.67/2020 Z. z.
− podľa bodu 4. – potvrdením príslušného súdu.
V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli prijaté za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem
iného aj legislatívne opatrenia týkajúce sa daňových nedoplatkov.
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.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet zákazky je uchádzač povinný
predložiť doklady o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi osôb, ktoré budú zodpovedné za plnenie
predmetu zmluvy, v nasledovnom rozsahu:
Uchádzač v ponuke predloží zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení
predmetu zmluvy, a to
a) minimálne jednu odborne spôsobilú osobu pre výkon činnosti technického dozoru investora a
b) minimálne jednu odborne spôsobilú osobu pre výkon činnosti koordinátora BOZP.
Minimálna požadovaná úroveň:
A. Odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti technického dozoru investora musí mať doklad o odbornej
spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, čo uchádzač preukáže osvedčením
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vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre výkon funkcie stavebného dozoru
s odborným zameraním „Pozemné stavby“ alebo „Inžinierske stavby“;
B. Odborne spôsobilá osoba pre výkon činnosti koordinátora BOZP musí disponovať osvedčením
autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; prípadne iným osvedčením
oprávňujúcim na výkon činnosti koordinátora BOZP v súlade s § 6 ods. 1 Nariadenia vlády č. 396/2006
Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko.
Každá z navrhovaných odborne spôsobilých osôb musí disponovať príslušnou odbornou kvalifikáciou
(osvedčením) pre výkon danej činnosti a zároveň musí mať minimálne 5-ročnú odbornú prax v danom
odbore (skúsenosti s výkonom činnosti, ktorá je predmetom obstarávania a ktorú bude konkrétna
odborne spôsobilá osoba pri plnení predmetu zmluvy vykonávať). Dĺžka odbornej praxe sa počíta odo
dňa získania dokladu o odbornej spôsobilosti pre dotknutú činnosť a nezarátava sa do nej prax, ktorú
odborník vykonával na účely získania odbornej spôsobilosti, teda pred jej získaním.
Odborne spôsobilá osoba môže byť v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
k uchádzačovi, prípadne môže vykonávať pre uchádzača činnosť na základe iného zmluvného vzťahu
(externista).
Zoznam odborne spôsobilých osôb musí obsahovať najmä:
a) meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby;
b) identifikáciu činnosti, ktorú bude odborne spôsobilá osoba vykonávať (výkon TDI alebo výkon
koordinátora BOZP);
c) dátum získania odbornej spôsobilosti a počet rokov odbornej praxe;
d) údaj o tom, v akom právnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba k uchádzačovi a údaj o dĺžke trvania
tohto právneho vzťahu;
e) vyhlásenie uchádzača, že ním navrhnuté odborne spôsobilé osoby budú zodpovedné za plnenie
predmetu zmluvy;
f)
údaj o prípadných osobných praktických skúsenostiach navrhovaného odborníka s realizáciou
zákaziek rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, t.j. údaj o tom, na akých zákazkách
rovnakého charakteru daný odborník v rámci svojej odbornej praxe pôsobil;
Povinnou prílohou zoznamu odborne spôsobilých osôb musia byť scany dokladov o odbornej kvalifikácii
navrhovaných odborne spôsobilých osôb (vyššie uvádzané osvedčenia).
Formulár pre predloženie zoznamu odborne spôsobilých osôb tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Nevyžaduje sa.
9.

Spoločné ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti
Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 8. tejto Výzvy sa predkladajú
v elektronickej forme ako scan originálu dokladu alebo scan úradne overenej kópie dokladu vo
formáte .pdf na e-aukčný portál www.proebiz.com.
Uchádzači sú oprávnení predložiť ponuku formou konzorcia (združenia alebo skupiny dodávateľov). Ak
ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného
postavenia, za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje
člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať. Splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje konzorcium za všetkých
členov skupiny spoločne.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu obstarávania:
a) požiadať uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich pravdivosť predloženého čestného
vyhlásenia uchádzača, ak v priebehu obstarávania vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti

Evidenčné číslo obstarávania:

PA-VPP-169-22

predloženého čestného vyhlásenia, alebo ak sa uchádzač stane úspešným na základe výsledku
vyhodnotenia ponúk, a to pred uzavretím zmluvy s týmto uchádzačom;;
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.
V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady v lehote stanovenej v žiadosti podľa predchádzajúcej vety,
má sa za to, že uchádzač podmienky účasti nesplnil
10. Povinné obsahové náležitosti ponuky
Ponuky musia pozostávať z dvoch oddelených osobitne označených častí, z ktorých:
a)

jedna časť ponuky bude obsahovať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie
požadované doklady uvedené v bode 10.1 tejto Výzvy (ďalej len „dokladová časť ponuky“);
dokladová časť ponuky nesmie obsahovať návrh na plnenie hodnotiacich kritérií ani žiaden
dokument, z ktorého by čo i len čiastočne vyplýval návrh na plnenie hodnotiacich kritérií alebo
cenová ponuka uchádzača.

b)

druhá časť ponuky bude obsahovať dokumenty, z ktorých vyplýva návrh na plnenie hodnotiacich
kritérií v rozsahu podľa bodu 10.2 tejto Výzvy (ďalej len „kriteriálna časť ponuky“).

Každú časť ponuky bude tvoriť samostatný elektronický dokument vo formáte .pdf s nižšie uvedeným
označením, ktorý bude obsahovať scany originálov dokumentov alebo ich úradne overených kópií
uvedených v tomto bode Výzvy.
Dokladovú časť ponuky uchádzač označí názvom „Dokladová časť – TDI a koordinátor BOZP – PS LCNG
Prešov“.
Kriteriálnu časť ponuky uchádzač označí názvom „Kriteriálna časť – TDI a koordinátor BOZP – PS LCNG
Prešov“.
10.1

Dokladová časť ponuky musí obsahovať:

1. Krycí list ponuky vyplnený a podpísaný podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy;
2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 8 tejto Výzvy;
3. Čestné vyhlásenie uchádzača, podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Výzvy, o tom:
a) že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách, vrátane zmluvných a obchodných
podmienok;
b) že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
c) že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu so Spoločnosťou SPP bude uchádzač dodržiavať
princípy, postoje a normy Spoločnosti SPP v oblasti etického správania uvedené v Kódexe
správania SPP, ktorý je zverejnený na webovom sídle Spoločnosti SPP (www.spp.sk),
d) že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu so Spoločnosťou SPP uchádzač 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.
4. 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 %. Informácia o subdodávkach je súčasťou čestného vyhlásenia, ktoré tvorí Prílohu
č. 6 tejto Výzvy.
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5. Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej uchádzača pri predložení ponuky, ak ponuku
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista uchádzača.
10.2

Kriteriálna časť ponuky musí obsahovať:

1. Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (cenový návrh), ktorý tvorí Prílohu č. 7 tejto Výzvy.
2. Vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí služieb technického dozoru investora a
koordinátora BOZP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy (uchádzač v návrhu zmluvy vyplní svoje
kontaktné a fakturačné údaje v záhlaví zmluvy, celkovú zmluvnú cenu v čl. IV bode 7 zmluvy,
navrhovaný tím odborne spôsobilých osôb v čl. VIII bod 9. zmluvy, údaje o subdodávateľoch v čl. XIII
bode 2. zmluvy, kontaktné osoby poskytovateľa v čl. XIX bode 2. zmluvy, meno, priezvisko, funkcia
a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v podpisovej časti zmluvy). Údaje uvedené v Návrhu
na plnenie kritérií, musia byť zhodné s údajmi uvedenými v návrhu zmluvy.
3. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPP na vykonanie diela alebo dodávku prác, ktoré
tvoria Prílohu č. 2 tejto Výzvy, podpísané oprávnenou osobou uchádzača.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
12. Forma a spôsob predkladania ponúk
Ponuka musí byť spracovaná a predložená v súlade so všetkými vyhlásenými podmienkami obstarávania
uvedenými v tejto Výzve a jej prílohách.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 04.07.2022 do 10:00 hod.
Uchádzač je povinný predložiť ponuku v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného portálu
www.proebiz.com. Doklady tvoriace povinné náležitosti ponuky podľa bodu 10. tejto Výzvy sa predkladajú
ako scany originálov alebo úradne overených kópií dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál
www.proebiz.com.
Ponuka musí byť spracovaná a predložená na celý predmet tohto obstarávania v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto Výzve a jej prílohách.
Na ponuky predložené po uplynutí stanovenej lehoty na predkladanie ponúk alebo na ponuky predložené
v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude prihliadať.
Uchádzači sú oprávnení predložiť ponuku formou konzorcia (združenia alebo skupiny dodávateľov).
Konzorcium nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky, musí však stanoviť zástupcu
skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov konzorcia a prijímať pokyny v tomto
obstarávaní. Za týmto účelom je konzorcium povinné vystaviť zástupcovi skupiny plnomocenstvo
podpísané všetkými členmi o nominovaní zástupcu skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov
v súvislosti s týmto obstarávaním. Zástupca skupiny preukazuje svoje oprávnenie konať priloženým
originálom plnomocenstva.
Od členov konzorcia sa v prípade prijatia ich ponuky vyžaduje, aby si medzi sebou upravili právne vzťahy
(písomnou formou) tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie predmetu zmluvy v prospech Spoločnosti
SPP. Dohodu o úprave vzájomných práv a povinností vo vzťahu k plneniu predmetu obstarávania sú
povinní členovia konzorcia predložiť Spoločnosti SPP pred podpisom zmluvy. Spoločnosť SPP neuzavrie
zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorým je konzorcium, v prípade nesplnenia povinnosti podľa
predchádzajúcej vety.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku samostatne, nemôže byť
v tom istom procese obstarávania členom konzorcia, ktoré predkladá ponuku. V opačnom prípade môže
byť ponuka uchádzača z obstarávania vylúčená.
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.
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13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Návrh na plnenie kritérií musí byť vyplnený a predložený podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 7 tejto Výzvy.
V návrhu na plnenie kritérií uchádzač uvedie navrhovanú jednotkovú hodinovú sadzbu (v EUR bez
DPH) osobitne pre výkon činnosti TDI a osobitne pre výkon činnosti koordinátora BOZP. Celková
cena za predmet obstarávania bude určená ako súčet súčinov navrhovaných jednotkových hodinových
sadzieb a predpokladaného rozsahu poskytovaných služieb (výkon TDI: 480 hodín; výkon koordinátora
BOZP: 110 hodín).
Na 1. mieste v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý v návrhu na plnenie kritérií (prípadne v elektronickej
aukcii alebo v rámci revidovanej cenovej ponuky) ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet
obstarávania v EUR bez DPH. Ostatným uchádzačom bude pridelené poradie vzostupne v závislosti od
výšky nimi navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom.
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.
Jednotková hodinová cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne a včasné poskytnutie
služieb a pokrýva všetky záväzky a plnenia vyplývajúce zo zmluvy, najmä náklady spojené s priamou
prítomnosťou na stavbe, náklady na mzdy zamestnancov, náklady na odplatu subdodávateľom, režijné,
cestovné, dopravné a ubytovacie náklady, ako aj primeraný zisk uchádzača. V navrhovanej cene musia
byť zahrnuté aj všetky prípadné navýšenia nákladov uchádzača súvisiace s plnením predmetu zmluvy
(napr. v dôsledku vývoja minimálnych mzdových nárokov, inflácie, vývoja cien tovaru a služieb na trhu
atď.) a prípadné zmeny termínov plnenia.
Cena je dohodnutá ako maximálna a konečná a jej platnosť musí byť stanovená na celú dobu platnosti
zmluvy. 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.
Fakturácia ceny za poskytnutie služieb bude prebiehať na mesačnej báze. Fakturačným obdobím je jeden
kalendárny mesiac. 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.
15. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Ponuky uchádzačov budú hodnotené z nasledovných hľadísk:
(i)
z hľadiska splnenia stanovených podmienok účasti,
(ii)
z hľadiska splnenia požadovaných formálnych a obsahových náležitostí ponuky,
(iii)
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet obstarávania,
(iv) z hľadiska existencie dôvodov na vylúčenie stanovených v tejto Výzve,
(v)
z hľadiska stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v bode 13 tejto Výzvy.
Kriteriálna časť ponúk bude otvorená a vyhodnotená len u tých uchádzačov, ktorí na základe hodnotenia
dokladových častí ponúk splnia stanovené podmienky účasti a ďalšie požadované formálne a obsahové
náležitosti ponuky, a ktorí po hodnotení dokladovej časti ponúk nebudú zo súťaže vylúčení.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačom alebo vybranými uchádzačmi
o predložených ponukách.
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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 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.
Spoločnosť SPP uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, ktorého ponuka bude
zodpovedať podmienkam stanoveným v tejto Výzve na predkladanie ponúk, a ktorý sa na základe
vyhodnotenia ponúk podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, 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,
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h) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
i) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou
SPP*,
j) uchádzač 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 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.
V prípade doručovania akýchkoľvek dokumentov v listinnej forme prostredníctvom pošty alebo kuriérskej
spoločnosti (najmä pri doručovaní podpísaných vyhotovení zmlúv pre účely poskytnutia súčinnosti k
uzavretiu zmluvy podľa bodu 19. tejto výzvy) uchádzač na obálku uvedie nasledovnú adresu a kontaktné
údaje:
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Odbor obstarávania a nákupu
JUDr. Lenka Palušová, lenka.palusova@spp.sk, tel. +421 903 620 696
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava.
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.
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 31.08.2022.
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
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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. 8 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.
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.
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 ste si vyžiadali podklady pre vypracovanie ponuky, avšak tohto obstarávania sa
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 lenka.palusova@spp.sk.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 9 tejto výzvy.

Dátum zverejnenia: 22.06.2022

Evidenčné číslo obstarávania:
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Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb
Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP
Vzor čestného vyhlásenia – splnenie podmienok účasti osobného postavenia
Zoznam odborne spôsobilých osôb
Krycí list ponuky
Vzor čestného vyhlásenia – súhlas uchádzača s podmienkami obstarávania a informácia
o subdodávkach
Návrh na plnenie kritérií
Vzor súhlasu so pracúvaním osobných údajov
Písomné stanovisko k neúčasti v súťaži

