VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
______________________________________________________________________
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Obchodné meno:

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:
Internet:
(ďalej len „SPP“)

35 815 256
www.spp.sk

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
E – mail:

Mgr. Adriana Khandlová
Adriana.khandlova@spp.sk

JUDr. Monika Benická
monika.benicka@spp.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) je výber poskytovateľa pre Poradenské a
konzultačné služby v oblasti finančného poradenstva a ocenenia, právneho, účtovného a daňového
poradenstva.

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

5. Podmienky účasti
Pre výber najvhodnejšieho z navrhovateľov na poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
SPP požaduje poskytnutie všetkých relevantných informácií, ktorými navrhovateľ preukáže svoju
spôsobilosť a kvalitatívnu úroveň v nasledujúcich oblastiach:
I. osobné postavenie
II. finančná, ekonomická a odborná spôsobilosť
III. ďalšie požiadavky vyhlasovateľa
I. Na účely preukázania osobnej spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa od navrhovateľa požaduje
predloženie nasledovných dokladov
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie služby, dodanie tovaru alebo
uskutočnenie prác alebo iný doklad o oprávnení podnikať. V prípade subdodávky aj
subdodávateľ predloží 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:
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;
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
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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 Zadávacích
podmienkach, vrátane neodvolateľnosti návrhu.
Ak návrh predloží skupina alebo združenie dodávateľov podmienky účasti na účely preukázania
osobnej spôsobilosti plniť predmet zmluvy uvedené v bode a) a b) preukazuje každý člen
skupiny/združenia samostatne.
II. Na účely preukázania finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti sa od
navrhovateľa požaduje 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, 2012
e) Čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti primeranej predmetu obstarávania za
roky 2010, 2011, 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 celkový obrat navrhovateľa vo výške najmenej 5 mil. € 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.
Navrhovateľ uvedie iba tie údaje, ktoré sa ho týkajú ako právnickej osoby (nie jeho materskej
spoločnosti alebo celej svojej ekonomickej skupiny).
V prípade navrhovateľa člena skupiny/združenia dodávateľov, vyplní navrhovateľ požadované
údaje vždy za subjekt – právnickú osobu, ktorej zdroje budú na splnenie zákazky použité.
f)

SPP požaduje predloženie zoznamu referencií, t.j. overiteľných zmluvných plnení / zmlúv
ukončených alebo prebiehajúcich, ktorými navrhovateľ preukáže svoje skúsenosti.
Predkladané referencie musia spĺňať nasledovné kritériá:
1.

poskytovanie poradenských služieb v oblasti finančného poradenstva a ocenenia pri
najmenej 4 transakciách realizovaných pre odberateľa/ľov z oblasti energetiky alebo
sieťových odvetví od roku 2010 až do súčasnosti v SR alebo v štátoch európskeho
hospodárskeho spoločenstva s celkovou hodnotou jednej transakcie minimálne 10 mil.€;

2.

poskytovanie poradenských služieb finančného a daňového due diligence pri
najmenej 4 transakciách realizovaných pre odberateľa z oblasti energetiky alebo sieťových
odvetví od roku 2010 až do súčasnosti v SR alebo v štátoch európskeho hospodárskeho
spoločenstva s celkovou hodnotou jednej transakcie minimálne 10 mil.€;

3.

poskytovanie poradenských služieb právneho due diligence a súvisiaceho právneho
poradenstva pri najmenej 4 transakciách realizovaných pre odberateľa z oblasti
energetiky alebo sieťových odvetví od roku 2010 až do súčasnosti v SR alebo v štátoch
európskeho hospodárskeho spoločenstva s celkovou hodnotou jednej transakcie
minimálne 10 mil.€;

4.

poradenské služby súhrnne pri najmenej 2 M&A transakciách v sektore plynárenstva
v SR alebo v štátoch európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré dosiahli fázu
finančného uzavretia v období poskytovania poradenstva navrhovateľom od roku 2010 až
do súčasnosti, pričom každá jedna transakcia musí byť s celkovou hodnotenou vo výške
minimálne 10 mil. €.
Navrhovateľ vyššie uvedené požiadavky preukáže predložením dokladu s uvedením
údajov v nasledovnej štruktúre: názov zákazky, stručný opis predmetu zmluvy, rozsah
zodpovednosti za zákazku - pozícia v projekte, celková hodnota jednej dielčej transakcie
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minimálne 10 mil.€, termín jej realizácie, obchodný názov a sídlo/adresa odberateľa, meno,
funkcia, e-mailový a telefonický kontakt zodpovednej osoby odberateľa.
Doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a podpisom navrhovateľa.
III.

Ďalšie požiadavky vyhlasovateľa
g) Návrh prístupu a metodiky poradenstva. Maximálny rozsah dokumentu je 10 strán A4.
Navrhovateľ stručne popíše postup a prístup, stručne popíše používané analýzy a metodiky,
ktoré predpokladá použiť. Dokument musí obsahovať:
Stručný popis používanej metodiky
Navrhovateľ stručne popíše najdôležitejšie črty metodiky, ktorú predpokladá použiť pri
poradenstve pre SPP;
Kde (referencie) bola navrhovaná metodika použitá
Navrhovateľ identifikuje medzi predloženými referenciami manažéra projektu a konzultanta, pri
ktorých projektoch bola použitá navrhovaná metodika;
h) Návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa.

Ak návrh predloží skupina alebo združenie dodávateľov, podmienky účasti na účely preukázania
finančnej, ekonomickej a odbornej spôsobilosti, ako aj ďalšie podmienky vyhlasovateľa, preukazujú
členovia skupiny alebo združenia spoločne. Navrhovateľ uvedie požadované údaje vždy za subjekt –
právnickú osobu, ktorej zdroje budú na splnenie zákazky použité.
V prípade, ak niektorú časť plnenia bude navrhovateľ poskytovať prostredníctvom subdodávateľa,
subdodávateľ poskytujúci toto plnenie musí disponovať príslušným oprávnením na podnikanie. Túto
spôsobilosť subdodávateľa navrhovateľ preukazuje v rámci dokladovej časti na preukázanie splnenia
podmienok účasti. V prípade zmeny subdodávateľa uvedeného v návrhu, bude navrhovateľ počas
trvania zmluvného vzťahu o zmene informovať vyhlasovateľa (objednávateľa) a predložiť príslušné
oprávnenie na podnikanie tohto nového subdodávateľa.
V prípade, ak navrhovateľ nesplní podmienky kladené na predloženie návrhu alebo uvedie nepravdivé
alebo inak skresľujúce údaje, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezahrnúť návrh do hodnotenia
a návrh môže odmietnuť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o predloženie
doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže návrh navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností. Vyhlasovateľ si tiež
vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa a obchodnú verejnú súťaž zrušiť.

6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný
predložiť návrh v papierovej forme cez podateľňu SPP a elektronicky na portál www.proe.biz.
Podorbné informácie o spôsobe elektronického predkladania návrhov budú zaslané navrhovateľom,
ktorí si vyžiadajú Zadávacie podmienky. Táto výzva im bude zaslaná vyhlasovateľom prostredníctvom
portálu proe.biz. Ďalšie podrobnosti o spôsobe predkladania návrhov sú uvedené v Zadávacích
podmienkach.

7. Lehota a miesto podávania návrhov:
10.1.2014 do 12.00 hod.

8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na oznámenie vybraného návrhu je najneskôr do 28.2.2014. 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, t.j. 10.1.2014 a končí
dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo zástupcu vyhlasovateľa
(Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava).

10. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
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11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ uzavrie Rámcovú zmluvu o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb s
navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane podmienok uvedených v Zadávacích
podmienkach a vyhlasovateľ vyhodnotí jeho návrh ako najvhodnejší.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto
vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy a / alebo vyzvať
navrhovateľov na účasť v elektronickej aukcii.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného 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 Zadávacích podmienkach a vo výzve na účasť
v aukcii.
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.
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením návrhu a súvisiacou komunikáciou medzi
vyhlasovateľom a navrhovateľom znáša v plnej miere navrhovateľ. Prípadné odmietnutie návrhu alebo
zrušenie Obchodnej verejnej súťaže neoprávňuje navrhovateľa uplatňovať si voči vyhlasovateľovi
náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou v tejto súťaži.

13. Ďalšie informácie:
Zadávacie podmienky budú záujemcom poskytované elektronicky na základe písomnej žiadosti
zaslanej elektronicky na adresu: monika.benicka@spp.sk a v kópii adriana.khandlova@spp.sk
Zadávacie podmienky si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 20.12.2013 do 10.00 hod. 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 Zadávacie podmienky vyžiadal v stanovenej lehote
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.
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