VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
______________________________________________________________________
1.

Vyhlasovateľ súťaže:
SPP - distribúcia, a.s.

Sídlo:

2.

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
IČO: 35 910 739

Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:

Meno:
Telefón:
E – mail:

Ing. Peter Bohunický
+421 (2) 6262 5177
peter.bohunicky@spp-distribucia.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
„Izolačné pásky na opravy bitúmenovej izolácie potrubí“
Predpokladané množstvo, rozsah:

Skupina

Predpokladaná celková
izolovaná plocha (m2),
resp. spotreba (kg)

1

základný náter

cca 7 000 m2

2a

páska vnútorná (šírka 50 mm)

2b

páska vonkajšia (šírka 50 mm)*

3a

páska vnútorná (šírka 100 mm)

3b

páska vonkajšia (šírka 100 mm)*

4

výplňový tmel

P.č.

cca 4 000 m2

cca 3 000 m2
cca 1 500 kg

* alternatíva len v prípade dvojpáskového systému
Kvalifikačné požiadavky dodávateľa v zmysle technickej špecifikácie a technických požiadaviek na
výrobok, dodávku a certifikáciu (príloha č. 3 k súťažným podkladom: Predmet obstarávania –
technická špecifikácia).
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Rámcových zmlúv, podpísaných
zástupcami oboch zmluvných strán.
Ďalšie obchodné podmienky vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie,
sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť doklad
o oprávnení podnikať a ďalšie doklady a listiny, 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 návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku Navrhovateľ je povinný
predložiť návrh v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné
obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa,
kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „IZOLAČNÉ PÁSKY NA OPRAVY BITÚMENOVEJ
IZOLÁCIE POTRUBÍ“ a nápis „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ- BOHUNICKÝ“. Podrobnosti sú uvedené
v súťažných podkladoch.
Návrhy je potrebné predložiť na adrese: SPP - distribúcia, a.s., Podateľňa, Ing. Peter Bohunický,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených
v súťažných podkladoch.
7. Lehota podávania návrhov:
Do 18.12.2013 do 12,00 hod..
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 31.2.2014. 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.
18.12.2013 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava).
10. Zábezpeka
Vyhlasoveľ nevyžaduje zábezpeku.
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane
ďalších podmienok uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa
kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení / v súťažných podkladoch sa umiestni
na prvom mieste.
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 cenového
návrhu po každej etape rokovaní. 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.
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 všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť 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.
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13. Ďalšie informácie:
Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 13.12.2013 do 10,00 hod. elektronicky
(e-mailom) na adrese: peter.bohunicky@spp-distribucia.sk. Vyhlasovateľ odporúča potenciálnym
navrhovateľom, aby súčasťou žiadosti o súťažné podklady boli kontaktné údaje navrhovateľa
(obchodné meno, sídlo, IČO, tel. kontakt na mobil. telefón, e-mail). Súťažné podklady budú
sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proe.biz.
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