VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
______________________________________________________________________
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo:
ČO:

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
35 815 256
(ďalej len „SPP“)

a
Sídlo:
IČO:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
35 910 739
(ďalej len „SPP-D“)
v zastúpení

Sídlo:
IČO:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
35 815 256

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
Ing. Jana Krištofová
Telefón:
+ 421 2 6262 4209
E – mail:
jana.kristofova@spp.sk

JUDr. Monika Benická
+421 2 6262 4215
monika.benicka@spp.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obstarávania v tejto obchodnej verejnej súťaži je výber dodávateľa na upratovacie služby,
údržbu a prevádzkovanie objektov SPP alebo SPP-D, ďalej len spoločne Facility manažment („FM“).
Predmet obstarávania je rozdelený na časti podľa územného a vecného členenia:
I.
Územné členenie FM:
A. Bratislava
B. Ostatné územie SR
C. Celé územie SR (Bratislava + ostatné územie SR)
II.

Vecné členenie FM:
A. Upratovanie
B. Údržba a prevádzkovanie
C. FM (Upratovanie + údržba a prevádzkovanie)

Navrhovateľom sa umožní predložiť návrh vo viacerých variantoch, a to:
1. Upratovanie:
1.1. Upratovanie pre celé územie SR
1.2. Upratovanie pre Bratislavu
1.3. Upratovanie pre ostatné územie SR
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2. Údržba a prevádzkovanie:
2.1. Údržba a prevádzkovanie pre celé územie SR
2.2. Údržba a prevádzkovanie pre Bratislavu
2.3. Údržba a prevádzkovanie pre ostatné územie SR
3. FM:
3.1. FM pre celé územie SR
3.2. FM pre Bratislavu
3.3. FM pre ostatné územie SR
Navrhovateľ má právo vybrať si, pre ktorý variant predloží návrh. Na vybraný variant však musí
navrhovateľ predložiť návrh v plnom rozsahu požadovaných služieb.
Detailná špecifikácia rozsahu a miesta plnenia upratovacích služieb, údržby a prevádzkovania
objektov, ako aj podrobné zmluvné a obchodné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
i.
Vyhlasovateľ uzatvorí najviac 4 zmluvy na obdobie 4 rokov s možnosťou opcie na predĺženie
zmluvného vzťahu o ďalší rok, minimálne však 1 zmluvu na celý predmet obstarávania.
ii.
Vyhlasovateľ ďalej uzavrie samostatnú Zmluvu o výkone údržby, prevádzkovaní objektov
a zariadení a o poskytovaní upratovacích služieb pre SPP-D, ktorej predmetom bude
poskytovanie upratovacích služieb a údržby pre objekty, ktoré má SPP-D alebo bude mať
v nájme od tretích osôb iných ako SPP za podmienok uvedených v zmluvách uzavretých
medzi SPP a dodávateľom.
iii.
Plnenie, ktoré je predmetom tejto OVS, bude poskytované na základe Zmluvy o poskytovaní
upratovacích služieb, Zmluvy o dielo na výkon údržby a prevádzky objektov a zariadení, ktoré
vyhlasovateľ uzavrie pre SPP a Zmluvu o výkone údržby, prevádzkovaní objektov a zariadení
a o poskytovaní upratovacích služieb, ktorú vyhlasovateľ uzavrie pre SPP-D. Plnenie na
základe uzavretých zmlúv bude prebiehať od 1.2.2014 do 31.1.2018 s možnosťou opcie na
predĺženie platnosti zmluvy o 1 rok.
iv.
Vybrané služby alebo výkony (nadpaušálne) môžu byť poskytované len na základe
čiastkových zmlúv (objednávok), ktoré budú vystavované v súlade s ustanoveniami zmluvy,
podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán podľa aktuálnej potreby objednávateľa.
v.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje počas platnosti zmlúv právo zmeniť rozsah zoznamu
objektov, plochy upratovacích služieb a zoznam technologických zariadení.
vi.
Zmluvy nie sú zmluvami podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Navrhovatelia, ktorí majú záujem o obhliadku vybraných areálov, objektov a zariadení, môžu
obhliadku absolvovať v nasledovných miestach a termínoch:
i.
Bratislava (zraz na vrátnici budovy ABVII., Mlynské nivy 44/c) – dňa 18.9.2013 o 10:00
hodine,
ii.
Žilina (zraz na vrátnici AB, Závodská cesta) – dňa 16.9.2013 o 10:00 hodine,
iii.
Zvolen (zraz na vrátnici AB, Lieskovská cesta) - dňa 16.9.2013 o 10:00 hodine,
iv.
Košice (zraz na vrátnici AB, Moldavská) - dňa 16.9.2013 o 10:00 hodine,
Obhliadka je pre navrhovateľov dobrovoľná a jej nevyužitie nebude navrhovateľov znevýhodňovať
v ďalšom procese OVS.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo žiadať od úspešného navrhovateľa najneskôr pred podpisom
zmluvy predloženie:
i.
Originálu Zmluvy o bankovej záruke na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu
škody, ako aj akýchkoľvek ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy.
ii.
Kópiu poistnej zmluvy na poistenie náhrady škody spôsobenej výkonom podnikateľskej
činnosti.
iii.
Vzoriek vybraných druhov hygienického materiálu, ktorý bude navrhovateľ dodávať
a dopĺňať do sociálnych zariadení a kuchyniek v objektoch vyhlasovateľa.
iv.
Kópiu kariet bezpečnostných údajov pre hygienický materiál
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane špecifikácie predmetu
obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
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5. Podmienky účasti v súťaži:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od navrhovateľa predloženie
nasledujúcich dokladov:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie služby súvisiacej s predmetom
obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa originál dokladu, ktorý nesmie
byť starší ako 3 mesiace alebo úradne overená kópia takéhoto originálu.
b) Čestné vyhlásenie navrhovateľa, (doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a
podpisom navrhovateľa) že:
i) výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vrátane neodvolateľnosti návrhu;
ii) sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3
rokoch;
iii) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
iv) nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze
alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je
v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla;
v) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
predpisov platných v krajine jeho sídla.
Na účely preukázania finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti sa od
navrhovateľa požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:
a) Referenčný zoznam zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie upratovacích služieb a / alebo
výkonu údržby (prevádzkovania), realizovaných v rokoch 2010 – 2013 v rozsahu tabuľky,
ktorá tvorí Prílohu č. 4 súťažných podkladov. Referenčný zoznam musí obsahovať minimálne
3 referencie od 3 najväčších odberateľov. Každá z referencií uvedených v zozname musí
obsahovať minimálne:










obchodný názov a sídlo odberateľa,
finančný objem poskytovanej služby,
termín poskytnutia služby,
stručný opis rozsahu poskytnutej služby,
v prípade poskytovania integrovaných služieb (údržba a upratovanie) %-ny podiel na
celkových poskytovaných službách,
2
m (administratívne a ostatné objekty samostatne),
počet pracovníkov, ktorí zabezpečujú službu (%-ny podiel vlastných zamestnancov, %-ny
podiel subdodávateľov),
meno manažéra, ktorý je zodpovedný za poskytovanie služby,
kontaktnú osobu odberateľa (meno, tel. kontakt, e-mail).

b)

Informáciu o počte vlastných zamestnancov, rozdelený na počet zamestnancov, ktorí
vykonávajú upratovacie služby a počet zamestnancov, ktorí vykonávajú údržbu
a prevádzkovanie zariadení, resp. objektov.

c)

Informáciu o vypovedaných zmluvných vzťahoch na rovnaký predmet obstarávania (údržba a /
alebo upratovanie) za obdobie rokov 2010 - 2013.

d)

Informáciu o predložených inovatívnych návrhoch v zmluvných vzťahoch, predmetom, ktorých
je poskytovanie služieb údržby a / alebo upratovania za obdobie rokov 2010 - 2013.
Navrhovateľ uvedie: stručný popis návrhu a označenie návrhov, ktoré boli implementované
a aké boli ich prínosy.

e)

Kópia osvedčenia o registrácii platiteľa DPH v SR, resp. čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nie
je platiteľom DPH v SR opatrené odtlačkom pečiatky, menom a podpisom navrhovateľa.

f)

Kópia výkazu ziskov a strát a súvahy za posledné 3 roky (2010, 2011, 2012).
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g)

Čestné vyhlásenie s informáciou o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu tejto OVS za
posledné 3 roky (2010, 2011, 2012) v členení na údržbu a / alebo upratovanie samostatne za
jednotlivé roky, opatrené odtlačkom pečiatky, menom a podpisom navrhovateľa.

h)

Minimálne 3 referencie (jedna referencia = jeden odberateľ) formou referenčných hárkov
v rozsahu tabuľky, ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov s hodnotením odberateľa
služieb. Referenčné hárky musia byť originály opatrené pečiatkou, menom a podpisom
daného zmluvného partnera.
V prípade, ak navrhovateľ poskytoval služby údržby a upratovania v období rokov 2010 –
2013 pre niektorú alebo viaceré spoločnosti hlavnej skupiny SPP (t.j. Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., SPP - distribúcia, a.s., eustream, a.s., NAFTA, a.s.), je navrhovateľ povinný
predložiť takúto referenciu / referencie formou referenčného hárku / hárkov s hodnotením
odberateľa / odberateľov vo svojom návrhu.

i)

Kópiu poistnej zmluvy na poistenie náhrady škody spôsobenej podnikateľskou činnosťou
alebo čestné vyhlásenie, že v prípade úspechu v súťaži uzavrie navrhovateľ takúto poistnú
zmluvu a pred uzavretím zmlúv s vyhlasovateľom predloží kópiu tejto poistenej zmluvy
vyhlasovateľovi.

j)

Kópiu certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2001, resp. kópia vnútornej smernice alebo iného
riadiaceho aktu, ktorým dodávateľ zabezpečuje dodržiavanie kvality pre vykonávanie činností
v oblasti upratovacích služieb.

k)

Čestné vyhlásenie s informáciou o spravovaných m2 v oblasti údržby a / alebo upratovania na
základe zmluvných vzťahov v rokoch 2010 - 2013 v oblasti predmetu obstarávania, na ktorý
predkladá návrh, v závislosti od vecného členenia:
i. Pre údržbu
ii. Pre upratovanie
iii. Spoločne pre upratovanie a údržbu

l)

Návrh kontrolného mechanizmu plnenia predmetu zmluvy, a to v rozsahu:
i. Interný kontrolný mechanizmus plnenia, t.j. navrhovateľ popíše systém vnútorne
nastavených mechanizmov kontroly plnenia svojich riadiacich a výkonných pracovníkov;
ii. Externý kontrolný mechanizmus plnenia, t.j. navrhovateľ popíše systém nastavenia
kontrolných mechanizmov, ktoré môže vyhlasovateľ uplatniť voči navrhovateľovi za
účelom kontroly poskytovaného plnenia navrhovateľom.

6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Detailné informácie
o spôsobe a forme podávania návrhov sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Lehota podávania návrhov:
Lehota na predkladanie návrhov uplynie 7.10.2013 o 12:00 hod.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na oznámenie vybraných návrhov je do 31.1.2014. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na
oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:
Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, t.j.
7.10.2013 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava)
10. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto
vybraných navrhovateľov, ktorí splnili podmienky účasti, vyzvať na individuálne rokovania
o podmienkach zmluvy a / alebo vyzvať navrhovateľov na účasť v elektronickej aukcii.
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V závislosti od toho, ktorý variant bude pre vyhlasovateľa ekonomicky najvýhodnejší, uzatvorí zmluvu
pre každú časť samostatne s navrhovateľmi, ktorí sa v danej časti umiestnia ako prví v poradí, alebo
uzatvorí zmluvu pre celé územie SR. V prípade, ak bude pre vyhlasovateľa najvýhodnejší variant
uzavretia zmluvy pre celé územie SR, bude uzatvorená jedna exkluzívna zmluva s navrhovateľom,
ktorý sa umiestni ako prvý v poradí a jedna záložná zmluva s navrhovateľom, ktorý sa umiestni ako
druhý v poradí. Záložná zmluva bude využitá v prípade, ak exkluzívny dodávateľ nebude spôsobilý
riadne plniť dohodnuté zmluvné podmienky, prípadne niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy.
Vyhlasovateľ zároveň uzavrie samostatnú zmluvu / zmluvy pre SPP-D, ktorých predmetom plnenia
bude poskytovanie upratovacích služieb a údržby v objektoch, ktoré má alebo bude mať SPP-D
v nájme od tretích osôb, iných ako SPP. V závislosti od výsledku obstarávania, môže byť pre SPP-D
uzavretá samostatná zmluva pre poskytovanie upratovacích služieb a samostatná zmluva pre
vykonávanie údržby.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť s vybranými navrhovateľmi viacero etáp individuálnych
rokovaní s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky po každej
etape rokovaní. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť
uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť niektorý z predložených návrhov alebo aj všetky
predložené návrhy alebo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť zmluvu s viacerými
navrhovateľmi.
12. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.
13. Ďalšie informácie:
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej
elektronicky na adresu: jana.kristofova@spp.sk a v kópii na monika.benicka@spp.sk. Súťažné
podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 13.9.2013 do 12.00 hod., pričom dňa 30.8.2013
kontaktné osoby vyhlasovateľa nebudú k dispozícii z dôvodu čerpania celofiremnej dovolenky.
Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá
bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.
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