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

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B

IČO:

35 815 256

2. Kontaktné osoby vyhlasovateľa súťaže:
JUDr. Juraj Paluš
+ 421 2 6262 4204
juraj.palus@spp.sk

Meno:
Telefón:
E – mail:

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

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obstarávania v tejto obchodnej verejnej súťaži je inkaso pohľadávok mimosúdnou
a súdnou cestou.
1. časť:

Vymáhanie pohľadávok (istiny a príslušenstva) z ukončených zmlúv kategórie maloodber
mimosúdnou a súdnou cestou. Predpokladaná výška istiny vymáhaných pohľadávok je
3.258.000,- Eur / 3 roky.

2. časť:

Vymáhanie pohľadávok (istiny a príslušenstva) z ukončených zmlúv kategórie domácnosti
mimosúdnou a súdnou cestou. Predpokladaná výška istiny vymáhaných pohľadávok je
9.720.000,- Eur / 3 roky.

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Rámcová mandátna zmluva
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie
sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy požaduje vyhlasovateľ predložiť od
navrhovateľa nasledujúce doklady:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie obstarávanej služby alebo iný
doklad o oprávnení podnikať oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie obstarávanej služby.
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 osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa), že:
1. sa
nedopustil
závažného
porušenia
odborných
a zmluvných
povinností
v predchádzajúcich 3 rokoch;
2. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do
poistných fondov, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
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3. 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
a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov;
4. nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
predpisov platných v krajine jeho sídla;
5. výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, uvedenými v súťažných
podkladoch, vrátane neodvolateľnosti návrhu.
Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti požaduje vyhlasovateľ od
navrhovateľa predloženie nasledujúcich dokladov:
c) Kópia osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie
podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je platcom DPH;
d) Kópia výkazu ziskov a strát a súvahy za roky 2010, 2011 a 2012;
e) Čestné vyhlásenie o celkovom dosiahnutom obrate v oblasti mimosúdneho a súdneho inkasa
pohľadávok (len provízia) za roky 2010, 2011 a 2012 v členení na jednotlivé roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Doklad musí byť
originál, opatrený pečiatkou, menom a podpisom navrhovateľa.
Vyhlasovateľ
požaduje čestným vyhlásením preukázať obrat v oblasti mimosúdneho
a súdneho inkasa pohľadávok (len provízia) v nasledovnej minimálnej výške:
Ak navrhovateľ predkladá návrh len na 1. časť predmetu obstarávania (maloodber):
vo výške najmenej 36.000,- € bez DPH za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012),
resp. za obdobie, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti.
Ak navrhovateľ predkladá návrh len na 2. časť predmetu obstarávania (domácnosti):
vo výške najmenej 110.000,- € bez DPH za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012),
resp. za obdobie, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti.
Ak navrhovateľ predkladá návrh na obe časti predmetu obstarávania:
vo výške najmenej 146.000,- € bez DPH za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012),
resp. za obdobie, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti.
f)

Zoznam referencií t.j. overiteľných zmluvných plnení / zmlúv, ktorými navrhovateľ preukáže
poskytovanie služieb mimosúdneho a súdneho inkasa pohľadávok v Slovenskej republike
1
v oblasti energetiky , telekomunikácií, poisťovníctva alebo bankovníctva. Navrhovateľ uvedie
celkovú výšku istiny pohľadávok v mandátnej správe a úspešnosť ich vymáhania za každú
oblasť samostatne. Zoznam referencií musí spĺňať všetky nižšie uvedené kritériá:
Ak navrhovateľ predkladá návrh len na 1. časť predmetu obstarávania (maloodber):
Referencie musia preukázať poskytovanie služieb mimosúdneho a súdneho inkasa
pohľadávok vo vyššie uvedených oblastiach v celkovej výške istiny pohľadávok najmenej
1.600.000,- € bez príslušenstva za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), resp. za
obdobie, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Zoznam referencií musí obsahovať minimálne dve referencie.

1

Za oblasť energetiky sa na účely tohto obstarávania rozumie obchodovanie s plynom, elektrickou energiou,
teplom a vodou (pri všetkých buď predaj komodity alebo distribučné služby).
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Minimálne jedna referencia musí preukazovať poskytovanie služieb mimosúdneho a súdneho
inkasa pohľadávok klientovi, ktorého obrat v čase spolupráce (mimosúdne inkaso pohľadávok)
dosahoval minimálne 200.000.000,- Eur.
Ak navrhovateľ predkladá návrh len na 2. časť predmetu obstarávania (domácnosti):
Referencie musia preukázať poskytovanie služieb mimosúdneho a súdneho inkasa
pohľadávok vo vyššie uvedených oblastiach v celkovej výške istiny pohľadávok najmenej
4.860.000,- € bez príslušenstva za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), resp. za
obdobie, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Zoznam referencií musí obsahovať minimálne dve referencie.
Minimálne jedna referencia musí preukazovať poskytovanie služieb mimosúdneho a súdneho
inkasa pohľadávok klientovi, ktorého obrat v čase spolupráce (mimosúdne inkaso pohľadávok)
dosahoval minimálne 200.000.000,- Eur.
Ak navrhovateľ predkladá návrh na obe časti predmetu obstarávania:
Referencie musia preukázať poskytovanie služieb mimosúdneho a súdneho inkasa
pohľadávok vo vyššie uvedených oblastiach v celkovej výške istiny pohľadávok najmenej
6.460.000,- € bez príslušenstva za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), resp. za
obdobie, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Zoznam referencií musí obsahovať minimálne dve referencie.
Minimálne jedna referencia musí preukazovať poskytovanie služieb mimosúdneho a súdneho
inkasa pohľadávok klientovi, ktorého obrat v čase spolupráce (mimosúdne inkaso pohľadávok)
dosahoval minimálne 200.000.000,- Eur.
Navrhovateľ vyššie uvedené požiadavky preukáže listom v nasledovnej štruktúre:
obchodný názov a sídlo/adresa odberateľa, celková výška istiny spravovaných pohľadávok, =
úspešnosť vymáhania pohľadávok, výška obratu odberateľa v čase spolupráce, meno, funkcia,
e-mailový a telefonický kontakt zodpovednej osoby odberateľa.
g) Informácie o hodnote a úspešnosti vymáhania pohľadávok v zahraničí za posledné tri
hospodárske roky (2010, 2011, 2012), pričom navrhovateľ uvedie hodnotu pohľadávok
v mandátnej správe a úspešnosť ich vymáhania za jednotlivé časti predmetu obstarávania
samostatne.
h) Čestné vyhlásenie, že v prípade potreby a na žiadosť vyhlasovateľa zabezpečí mimosúdne
a súdne inkaso pohľadávok v ktoromkoľvek štáte Európskej únie alebo na Ukrajine.
i)

Scenáre vymáhania pohľadávok, v ktorých navrhovateľ uvedie podrobný popis postupov
a procesov, prostredníctvom ktorých zabezpečí pre vyhlasovateľa plnenie predmetu zmluvy
(napr. obsah jednotlivých dokumentov zasielaných dlžníkom, spôsob komunikácie, postup
vymáhania pohľadávok v zahraničí a pod.). V rámci spôsobu vymáhania pohľadávok sa bude
hodnotiť najmä adekvátnosť prístupu k dlžníkom, postupnosť jednotlivých krokov, ktoré vedú
k vymoženiu pohľadávky, zabezpečenie ochrany dobrého mena objednávateľa, atď.

j)

Čestné vyhlásenie, že navrhovateľ berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré získal alebo
získa v súvislosti s touto obchodnou verejnou súťažou, a ktoré nie sú verejne dostupné
a známe, sú predmetom obchodného tajomstva a predmetom ochrany dát najmä podľa zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

k) Kópiu poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom
podnikateľskej činnosti s limitom poistného plnenia minimálne vo výške 100.000,- Eur.
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovateľ je povinný predložiť návrh v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí
obsahovať základné obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu
vyhlasovateľa, kontaktnú osobu vyhlasovateľa a heslo súťaže: „Inkaso pohľadávok SPP - SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“.

Strana 3 z 5

Formulár na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uzavretý obal bude obsahovať dve obálky:
Obálka č. 1 - dokladová časť návrhu
a) Vonkajšia strana obálky musí obsahovať:
i) základné obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo)
ii) heslo súťaže: „Inkaso pohľadávok SPP“
iii) nápis: „SÚŤAŽ – DOKLADOVÁ ČASŤ – NEOTVÁRAŤ“
b) Krycí list musí obsahovať:
i) identifikačné údaje navrhovateľa - obchodné meno, sídlo, IČO;
ii) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mail;
iii) súpis dokladov, dokumentov a ďalších listín predložených v dokladovej časti návrhu;
c) Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti.
V tejto obálke nesmie byť obsiahnutý cenový návrh ani žiadne dokumenty, v ktorých sa
uvádza cena predmetu plnenia alebo jej časť.
1.2.2. Obálka č. 2 - cenové návrhy
a) Vonkajšia strana obálky musí obsahovať:
i) základné obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo)
ii) heslo súťaže: „Inkaso pohľadávok SPP“
iii) nápis: „SÚŤAŽ – CENOVÝ NÁVRH – NEOTVÁRAŤ“
b) Návrh navrhovateľa na plnenie kritérií pre vyhodnotenie návrhu, ktorý tvorí Prílohu č. 2
súťažných podkladov (ďalej „Návrh na plnenie kritérií“) musí byť opatrený pečiatkou, menom
a podpisom oprávnenej osoby.
c) Návrh zmluvy v jednom rovnopise vrátane príloh, ktoré tvoria súčasť Obchodných podmienok
vyhlasovateľa podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov.
Navrhovateľ je súčasne povinný zaslať Návrh na plnenie kritérií elektronicky na portál
www.proe.biz podľa podmienok bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch.
7. Lehota podávania návrhov:
Lehota na predkladanie návrhov uplynie 01.10.2013 o 11:30 hod.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na oznámenie vybraných návrhov je do 30.11.2013. 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.
01.10.2013 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava).
10. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
V každej časti zákazky vyhlasovateľ uzatvorí 2 rámcové mandátne zmluvy v lehote uvedenej vo
vyhlásených podmienkach tejto súťaže s navrhovateľmi, ktorí sa v príslušnej časti zákazky na základe
hodnotenia kritérií umiestnili na prvých dvoch miestach.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto
vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenovej
ponuky po každej etape rokovaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na
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aktualizovanie finálneho cenového návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu
a podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
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 vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.
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: juraj.palus@spp.sk a zároveň v kópii na monika.benicka@spp.sk. Súťažné
podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 26.09.2013 do 12.00 hod. Záujemca je do žiadosti
o poskytnutie súťažných podkladov povinný uviesť svoje obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné
údaje osoby, ktorá bude v priebehu súťaže 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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