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. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
Eva Chalamová, JUDr. Renáta Bodnárová
Telefón:
02/6262 4223, 4221
E – mail:
eva.chalamova@spp.sk, renata.bodnarova@spp.sk
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
„Odborné prehliadky plynových spotrebičov u zákazníkov SPP kategórie Domácnosti a Malé
podnikanie a organizácie“
Predmet obstarávania pozostáva zo 40 častí, kde jednu časť predstavuje oblasť, ktorá je
geograficky/územne vymedzená okresmi nasledovne:
Časť 1 / Oblasť 1
Časť 2 / Oblasť 2:
Časť 3 / Oblasť 3:
Časť 4 / Oblasť 4:
Časť 5 / Oblasť 5:
Časť 6 / Oblasť 6:
Časť 7 / Oblasť 7:
Časť 8 / Oblasť 8.
Časť 9 / Oblasť 9 :
Časť 10 / Oblasť 10:
Časť 11 / Oblasť 11:
Časť 12 / Oblasť 12:
Časť 13 / Oblasť 13:
Časť 14 / Oblasť 14:
Časť 15 / Oblasť 15:
Časť 16 / Oblasť 16:
Časť 17 / Oblasť 17:
Časť 18 / Oblasť 18:
Časť 19 / Oblasť 19:
Časť 20 / Oblasť 20:
Časť 21 / Oblasť 21:
Časť 22 / Oblasť 22:
Časť 23 / Oblasť 23:
Časť 24 / Oblasť 24:
Časť 25 / Oblasť 25:

Bratislava.
Pezinok, Senec.
Malacky.
Myjava, Senica, Skalica.
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom.
Šaľa, Galanta.
Dunajská Streda.
Hlohovec, Piešťany, Trnava.
Ilava, Považská Bystrica, Púchov.
Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany.
Prievidza.
Levice.
Nové Zámky.
Komárno.
Nitra.
Zlaté Moravce, Žarnovica.
Ružomberok, Dolný Kubín.
Liptovský Mikuláš.
Námestovo, Tvrdošín.
Kysucké Nové Mesto, Čadca.
Martin, Turčianske Teplice.
Žilina, Bytča.
Banská Bystrica.
Zvolen, Detva.
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica.
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Časť 26 / Oblasť 26:
Časť 27 / Oblasť 27:
Časť 28 / Oblasť 28:
Časť 29 / Oblasť 29:
Časť 30 / Oblasť 30:
Časť 31 / Oblasť 31:
Časť 32 / Oblasť 32:
Časť 33 / Oblasť 33:
Časť 34 / Oblasť 34:
Časť 35 / Oblasť 35:
Časť 36 / Oblasť 36:
Časť 37 / Oblasť 37:
Časť 38 / Oblasť 38:
Časť 39 / Oblasť 39:
Časť 40 / Oblasť 40:

Krupina, Veľký Krtíš.
Brezno.
Rimavská Sobota.
Revúca, Rožňava.
Lučenec, Poltár.
Poprad.
Kežmarok, Stará Ľubovňa
Levoča, Gelnica, Spišská Nové Ves.
Snina, Sobrance.
Bardejov, Sabinov.
Prešov.
Vranov Nad Topľou, Humenné.
Stropkov, Medzilaborce, Svidník.
Košice, Košice-okolie.
Michalovce, Trebišov.

Vyhlasovateľ požaduje predložiť ponuku minimálne na jednu časť predmetu obstarávania, t.j. 1 oblasť.
Navrhovateľ môže predložiť ponuku na všetky časti (1 až 40), alebo na ktorúkoľvek ich kombináciu, pri
dodržaní predloženia ponuky na všetky okresy uvedené v danej časti, t.j. oblasti a plynové spotrebiče
výrobcov Protherm, Buderus, Viessmann a Vaillant.
Celý proces obstarávania bude prebiehať prostredníctvom portálu proe.biz v III. kolách:
I. kolo – zapečatené obálky (zadávacie kolo)
 Navrhovateľom budú súťažné podklady sprístupnené elektronicky na portáli proe.biz. po
obdržaní žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov a ich registrácii.
 Navrhovateľ v lehote na predkladanie návrhov musí predložiť návrh:
- v papierovej forme (súčasťou obalu je obálka s dokladovou častou a obálka s cenovou
časťou návrhu,
- elektronicky vložiť Návrh na plnenie kritérií a zadať cenu na portál proe.biz. („pdf“
dokument).
II. kolo – medzikolo – komisia vyhlasovateľa vyhodnotí obálky s dokladovou časťou pre splnenie
podmienok účasti a následne vyhodnotí návrhy navrhovateľov na plnení kritérií.
III. kolo – súťažné kolo – rokovanie/elektronická aukcia. Vyhlasovateľ po vyhodnotení ponúk
písomne (emailom, elektronicky prostredníctvom portálu proe.biz.) zašle výzvu na rokovanie/ na účasť
v elektronickej aukcii vybraným navrhovateľom, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky
vyhlasovateľa.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Zmluva o poskytovaní odborných prehliadok plynových spotrebičov uzatvorenej podľa § 269
a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane špecifikácie sú uvedené
v súťažných podkladoch.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť doklad o oprávnení podnikať a ďalšie doklady a listiny za účelom
preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrh v slovenskom alebo v českom jazyku..
Navrhovateľ je povinný predložiť návrh v jednom uzavretom obale. V rámci predloženého návrhu
navrhovateľ vloží 2 (prípadne viac) uzavreté obaly do jednej obálky. Vonkajšia strana obalu musí
obsahovať základné obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu
vyhlasovateľa, kontaktnú osobu vyhlasovateľa a heslo súťaže: ODBORNÉ PREHLIADKY + ČASŤ
č. 1 /oblasť “ a nápis „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ - Chalamová“. Podrobnosti sú uvedené
v súťažných podkladoch.
Návrhy je potrebné predložiť na adresu vyhlasovateľa do podateľne:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Eva Chalamová
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika
Návrh doručený na inú adresu vyhlasovateľa sa bude považovať za nedoručený
Návrhy je potrebné doručiť na adresu sídla vyhlasovateľa do podateľne a zároveň aj v elektronickej
podobe na portál proe.biz, podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Úradné hodiny

Podateľňa

Pondelok

8.00 – 13.00 h

Utorok

8.00 – 13.00 h

Streda
Štvrtok
Piatok

11.00 – 16.00 h
8.00 – 13.00 h
8.00 – 13.00 h

7. Lehota podávania návrhov:
do 03.12. 2013 do 09,30 hod.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do15.02.2014.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
Vyhlasovateľ predĺženie lehoty oznámi navrhovateľom, ktorí predložili návrh a zároveň splnili všetky
podmienky účasti a požiadavky vyhlasovateľa.
9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhu:
Lehota na
vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi
navrhovateľov, t.j. 03.12. 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.
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11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ uzavrie exkluzívnu zmluvu/zmluvy s tým navrhovateľom/navrhovateľmi, ktorý splnil
všetky podmienky účasti, vrátane podmienok uvedených v súťažných podkladoch a na základe
vyhodnotenia návrhov podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení a v
súťažných podkladoch sa umiestni na prvom mieste / v prípade uzatvorenia viacerých zmlúv na
viacerých miestach. S navrhovateľom/ navrhovateľmi, ktorý sa umiestni na druhom mieste, bude
uzavretá tzv. záložná zmluva/zmluvy.
11.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
a) právo vyzvať po vyhodnotení cenových ponúk navrhovateľov, na individuálne rokovanie o cene
a ďalších podmienkach zmluvy, alebo na účasť v elektronickej aukcii, alebo na predloženie
aktualizovanej ponuky.
b) právo rokovať o ponukách vo viacerých kolách, vyzvať navrhovateľov na prehodnotenie svojich
ponúk a predloženie aktualizovaných ponúk, a to aj viackrát.
c) právo po predložení návrhov a ich vyhodnotení obmedziť počet navrhovateľov a takto
vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy / na účasť
v elektronickej aukcii.
d) uzatvoriť zmluvu s tým navrhovateľom, ktorí splní všetky podmienky účasti a požiadavky
vyhlasovateľa až po schválení výsledkov v zmysle interných predpisov vyhlasovateľa.
e) uzatvoriť zmluvu na základe hodnotenia kritérií s tým navrhovateľom, ktorý sa umiestni v poradí
ako prvý, alebo s tým navrhovateľom, ktorý na základe výsledku rokovania, elektronickej
aukcie, a/alebo predloženia aktualizovanej ponuky, ponúkne najnižšiu cenu a umiestni sa na
prvom poradí, – tzv. exkluzívna zmluva ak neodmietne všetky predložené návrhy.
S navrhovateľom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, bude uzavretá tzv. záložná zmluva.
f) aj po uskutočnení elektronickej aukcie vyzvať navrhovateľov opätovne na rokovanie a/alebo na
predloženie aktualizovanej cenovej ponuky.
11.1 Vyhlasovateľ nezodpovedá za stratu komunikačného spojenia, alebo napájania elektrickou
energiou na strane navrhovateľa. V prípade vzniku objektívnych technických problémov na
strane vyhlasovateľa, si vyhlasovateľ vyhradzuje právo zopakovať celú elektronickú aukciu,
alebo len jej časť od preukázateľného času vzniku objektívnych technických problémov.
11.2 Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené
podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.
11.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu
s viacerými navrhovateľmi.
11.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového
návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej
aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
11.5 V prípade, ak navrhovateľ odmietne uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom s cenou predloženou
v elektronickej aukcii (t.j. zo strany navrhovateľa dôjde k zmareniu výsledku postupu
obstarávania), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo tohto navrhovateľa vylúčiť z účasti v ďalších
tendroch organizovaných vyhlasovateľom a uzavrieť zmluvu s ďalším navrhovateľom v poradí.
12. Záväzok na úhradu nákladov
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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:
13.1 Špecifikácia predmetu obstarávania, ako aj ostatné podmienky a požiadavky na
predmet obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
13.2 Súťažné podklady budú poskytované na základe (písomne, elektronicky) žiadosti kontaktnej
osobe uvedenej v bode 1 tohto oznámenia. Súťažné podklady budú sprístupnené
potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proe.biz.
13.3 Vyhlasovateľ odporúča potenciálnym navrhovateľom, aby súčasťou žiadosti o súťažné
podklady boli kontaktné údaje navrhovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, tel. kontakt,
email)
13.4 Ak má navrhovateľ záujem o získanie doplňujúcich informácií, potrebných pre úspešné
splnenie požiadaviek vyhlasovateľa alebo požaduje objasniť podmienky obchodnej verejnej
súťaže pre vypracovanie návrhu, môže vyhlasovateľa písomne požiadať o vysvetlenie na
adrese: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
Eva Chalamová, tel.: 02/6262 4223, fax: 02/6262 8673, e-mail: eva.chalamova@spp.sk,
alebo JUDr. Renáta Bodnárová , tel.: 02/6262 4221, e-mail.: renata.bodnarova@spp.sk
a to najneskôr do 27.11. 2013. Požiadavky na vysvetlenie musia byť písomne doručené
v slovenskom (českom) jazyku (poštou, faxom, e-mailom, kuriérom alebo doručené osobne),
v opačnom prípade sa na ne nebude prihliadať a vyhlasovateľ nie je povinný podať
vysvetlenie.
13.5 Odpovede na otázky požiadaviek o vysvetlenie sprístupní vyhlasovateľ prostredníctvom
portálu proe.biz.
13.6 Komunikácia medzi navrhovateľom a vyhlasovateľom bude prebiehať poštou, faxom, emailom, elektronicky prostredníctvom portálu proe.biz v slovenskom (českom), jazyku ak nie
je výslovne uvedené inak.
13.7 Výzvu na účasť v elektronickej aukcii s uvedením pokynov k jej uskutočneniu navrhovatelia
obdržia v mene vyhlasovateľa elektronicky (e-mailom) prostredníctvom portálu proe.biz (nie
teda priamo od vyhlasovateľa).
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