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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Klasifikácia informačných aktív spoločnosti SPP 

1. Kontaktné údaje 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava  
IČO: 35 815 256 
 
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)  
 
Obstarávanie je realizované pre spoločnosť SPP CNG, s.r.o. 
 
Kontaktné osoby: 
 
Mgr. Pavel Jánoš 
e-mail: pavel.janos@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352 
 
Ing. Jana Krištofová 
e-mail: jana.kristofova@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 62 62 4209, +421 917 990 354 
 
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do 
04.07. 2017 do 10:00 hod.  

 
2. Názov predmetu obstarávania 

Servis plniacej stanice CNG v Michalovciach 
 

3. Špecifikácia predmetu obstarávania 

Predmetom obstarávania je zabezpečenie komplexných servisných a opravárenských prác na 
prevádzke PS CNG Michalovce (ďalej „PS CNG MI“) s použitou CNG technológiou výrobcu Brochier, 
rok výroby 2002. 
 
Miesto plnenia: Plniaca stanica CNG v Michalovciach, Plynárenská 4, Michalovce 
 
Rozsah: 

a) komplexný pozáručný plánovaný servis a údržba technologických zariadení na prevádzke PS CNG 

MI, 

b) korektívna údržba - odstraňovanie náhlych prevádzkových porúch a havárii na technológii PS CNG 

MI, 

c) vykonávanie požadovaných súvisiacich asistenčných služieb a technickej pomoci (napr. korekcie 

pri metrológií stojana CNG, súčinnosť pri poruchách tankautomatu CM a bankového terminálu 

a iné činnosti a výkony požadované prevádzkovateľom stanice), 

d) vykonávanie predpísaných kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrola 

a kalibrácia prevádzkových ukazovateľov, meradiel snímačov a vykonávanie prevádzkových revízii 

a kontrol VTZ v súlade s platnou legislatívou,  

e) dodávka originálnych náhradných dielov (ND), komponentov a prevádzkových materiálov, 

f) poskytovanie bezplatnej telefonickej Nonstop linky a emailovej adresy pre hlásenie porúch 

a technického poradenstva.   
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Bližšia špecifikácia: 

Požadované špecifikované servisné činnosti budú vykonávané na celom prevádzkovanom zariadení PS 
CNG MI, Brochier GmbH Nemecko (nástupca Schandl Nemecko), rok výroby 2002. PS CNG MI 
pozostáva z technologických zariadení na výrobu a skladovanie CNG umiestnených v betónovom 
kontajnery a dvoch (2) samostatných výdajných stojanov CNG umiestnených mimo kontajner. 
Skladovanie CNG je v samostatných externých plynových zásobníkoch. 
 
Technologický kontajner je rozdelený na tri (3) oddelené priestory: 

 Elektro miestnosť - kontrolná a riadiaca centrála stanice s rozvádzačom BRD-MICH – elektro 
časť kontajnera, 

 Plynová miestnosť - ktorá obsahuje 2 plynové hydraulické kompresory na stláčanie plynu typu 
DDE 13.10TWIN (časť kompresorovňa) s príslušenstvom hydraulických komponentov a okruhu 
kvapalinového chladenia, adsorpčný susič s objemom 116 litrov pre tlak 4MPa (časť sušenia), 
vysokotlakový zásobník plynu typ HB 2000 (umiestnený mimo kontajnera), vnútorné 
prepojovacie vysokotlakové rozvody plynu a elektroinštaláciu, regulačné, riadiace 
a bezpečnostné tlakové, plynové, elektrické zariadenia a zariadenie na detekciu úniku plynu 
v kontajnery,  

 Odorizačná miestnosť – ktorá obsahuje odorizačné zariadenie pre lokálnu odorizáciu plynu – 
v súčasnosti sa nevyužíva, keďže plyn je už odorizovaný centrálne. 

 
Mimo kontajnera sú umiestnené: 

Dva (2) samostatné výdajné stojany CNG: 1 ks výdajný stojan typ CNG 1-1-1-1-1 ERK rok výroby 2001 
a 1 ks výdajný stojan typ CNG 1-1 R-1L rok výroby 2002. 
 
Stav motohodín kompresorov k 05.06.2017 

 K1 –      11 210 mhod. 

 K2 –      14 471 mhod. 
 
Komplexný celoročný plánovaný servis zahŕňa stanovenú plánovanú údržbu a servisné prehliadky 
zariadení v intervaloch podľa plánu údržby a kontrol technológie PS CNG MI doporučených výrobcom 
a skutočných prevádzkových podmienok (Príloha č.2 tejto Výzvy - Plán kontrol a údržby). Na 
výkon servisných a údržbárskych činností bude používané výrobcom predpísané alebo odporúčané 
vybavenie a servisné náradie.  Pri údržbe, servisoch a opravách zariadení stanice budú použité 
náhradne diely a materiály uvedené v Prílohe č.1 tejto Výzvy – Cenník a zoznam ND.   
 
Náhle prevádzkové poruchy a havárie zariadenia PS CNG MI budú v závislosti od rozsahu nefunkčnosti 
a podľa stupňa závažnosti poruchy typu A, B a C odstraňované  v stanovených lehotách, vrátane 
dodávky potrebných náhradných dielov a materiálov. Úspešný uchádzač bude povinný po dohode so 
spoločnosťou SPP CNG s.r.o.  vytvoriť vlastnú skladovú zásobu vytypovaných špecifických náhradných 
dielov. Identifikácia hlásenej poruchy tzn. diagnostika poruchy bude vykonaná do 2 hodín (reakčná 
doba, resp. výjazd technika na PS CNG MI). 

Kategórie zistených a hlásených porúch: 

a) Porucha A - spôsobujúca výpadok celej prevádzky zariadenia. Tento stav môže ohroziť bezpečnosť 
prevádzky, prípadne môže spôsobiť väčšie finančné, materiálne alebo iné škody. Nástup na 
odstránenie poruchy najneskôr do 5 hodín, odstránenie poruchy do 12 hodín. 

b) Porucha B - spôsobujúca výpadok prevádzky s degradáciou prevádzkových funkcií a výkonu 
zariadenia. Tento stav obmedzuje bežnú prevádzku vlastníka PS CNG. Nástup na odstránenie poruchy 
najneskôr do 12 hodín, odstránenie poruchy do 24 hodín. 

c) Porucha C - spôsobujúca ostatné a drobné prevádzkové vady s čiastočným obmedzením komfortu 
prevádzky nespadajúce do kategórie A a B. Odstránenie poruchy do 48 hodín. 
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Pre nahlasovanie zistených porúch a vád na PS CNG MI alebo technického poradenstva pri riešení 
problémov personálom Dispečingu CNG v SPP CNG s.r.o., bude uchádzačom za týmto účelom po celú 
dobu trvania zmluvy, zriadená servisná NON STOP linka. (v pracovných dňoch od 18:00 do 06:00 hod. 
v dňoch pracovného pokoja a cez sviatky nepretržitej 24 hodinovej prevádzke). 

Spoločnosť SPP umožní uchádzačom obhliadku PS CNG v Michalovciach, termín obhliadky je 
stanovený na štvrtok 06.07.2017 o 10:00hod. Kontaktná osoba, u ktorej sa je potrebné objednať na 
obhliadku PS CNG je p. Špilka, 0918/ 619 260 a to najneskôr do 04.07.2017 do 10:00 hod. 

4. Typ zmluvy 

Rámcová zmluva o výkone servisných služieb. 

Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 3 k tejto Výzve na predkladanie ponúk. 
 
Návrh zmluvných podmienok môže byť predmetom rokovania. Pri vypĺňaní návrhu na plnenie 
kritérií (cenová ponuka) je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v znení, 
ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy. Uchádzač je oprávnený predložiť vo svojej ponuke návrhy na 
úpravu alebo doplnenie zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na 
samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V prípade, ak 
medzi Spoločnosťou SPP a uchádzačom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach, alebo 
v prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií (cenovej ponuky) bol uchádzačom 
vyplnený pri zohľadnení zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny, v znení, ktoré tvorí prílohu č.3 
tejto Výzvy. 
  

5. Termín poskytnutia služby  

od podpisu zmluvy obomi zmluvnými stranami na 24 mesiacov.  
 
Možnosť uplatnenia následnej opcie na ďalších 12 mesiacov. 

 
6. Lehota na predkladanie ponúk: do 11.07. 2017 do 10:00 hod. 

 
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v procese 
obstarávania sa na ne nebude prihliadať. 
 

7. Podmienky účasti: 

Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti: 

a) Osobné postavenie: 

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

1. je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie poskytovať služby, 
ktoré sú predmetom obstarávania). Zahraničný subjekt predloží doklad o oprávnení podnikať 
platný v krajine jeho sídla. - preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iným 
dokladom o oprávnení podnikať preukazujúcim oprávnenie poskytovať službu, ktorá je 
predmetom obstarávania, zahraničný subjekt predloží relevantný doklad v zmysle platnej 
legislatívy v krajine jeho sídla. Predložený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace od 
zaslania výzvy na predloženie ponuky; 

2. nebol on ani jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu ani prokurista právoplatne odsúdený 
za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.4 Výzvy na 
predkladanie ponúk; 

3. nebol na majetok uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 
– preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.4 Výzvy na predkladanie ponúk; 

4. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, daňové nedoplatky v Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho 
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sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.4 Výzvy na 
predkladanie ponúk; 

5. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tohto obstarávania závažného 
porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného porušenia 
povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva 
podľa osobitných predpisov – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.4 Výzvy na 
predkladanie ponúk; 

Doklady uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál 
proebiz.com.  

b) Finančné alebo ekonomické postavenie – nevyžaduje sa 

c) Technická alebo odborná spôsobilosť 

Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť: 

6. Čestným vyhlásením, že uchádzač disponuje výrobcom predpísaným technickým vybavením 
a prostriedkami (náradie, prístroje, vybavenie, know how) na servisnú činnosť technológie PS 
CNG MI od výrobcu Brochier GmbH – preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.5 
Výzvy na predkladanie ponúk; 

7. Čestným vyhlásením, že uchádzač disponuje odborným personálom potrebným na splnenie 
predmetu zákazky počas celého obdobia trvania zmluvy – preukazuje čestným vyhlásením 
podľa prílohy č.5 Výzvy na predkladanie ponúk; 

8. Platným dokladom (oprávnením) uchádzača vydaným inšpekčným orgánom akreditovaným 
SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17020 a udeleného oprávnenia NIP podľa § 14 a 15 zákona 
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre činnosť na vyhradených technických 
zariadeniach plynových – Oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia na plynových 
zariadeniach pre skupinu zariadení: 

 plynové zariadenia skupiny A c, e, g 

 plynové zariadenia skupiny B c 

pre médium: zemný plyn (CNG), 

Preukazuje dokladom (oprávnením) pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení 
plynovom. Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilosť je možné preukázať aj subdodávateľom. 

9. Platným dokladom (oprávnením) uchádzača vydaným inšpekčným orgánom akreditovaným 
SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17020 a udeleného oprávnenia NIP podľa § 14 a 15 zákona 
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre činnosť na vyhradených technických 
zariadeniach tlakových – Oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia na tlakových 
zariadeniach pre skupinu zariadení: 

 tlakové zariadenia skupiny A b1, b2 

 tlakové zariadenia skupiny B b1, b2, f1 

Preukazuje dokladom (oprávnením) pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení 
tlakovom. Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilosť je možné preukázať aj subdodávateľom. 

10. Platným dokladom (oprávnením) uchádzača vydaným inšpekčným orgánom akreditovaným 
SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17020 a udeleného oprávnenia NIP podľa § 14 a 15 zákona 
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre činnosť na vyhradených technických 
zariadeniach elektrických – Oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia na elektrických 
zariadeniach pre skupinu zariadení: 

 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov - E2 
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 Objekty bez nebezpečenstva výbuchu - Trieda A 

 Objekty s nebezpečenstvom výbuchu - Trieda B 

Preukazuje dokladom (oprávnením) pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení 
elektrickom. Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilosť je možné preukázať aj subdodávateľom. 

11. Platným dokladom (osvedčením) zamestnanca uchádzača alebo osoby, ktorá pre uchádzača 
činnosť vykonáva, vydaným certifikačným orgánom pre osoby na základe udeleného oprávnenia 
NIP podľa § 14 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsobilý vykonávať na 
vyhradenom technickom zariadení – tlakovom, činnosť – osoba na opravu a údržbu podľa 
§18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v rozsahu – A. 

Preukazuje dokladom (osvedčením) pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení 
tlakovom. Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilosť je možné preukázať aj subdodávateľom. 

12. Platným dokladom (osvedčením) zamestnanca uchádzača alebo osoby, ktorá pre uchádzača 
činnosť vykonáva, vydaným certifikačným orgánom pre osoby na základe udeleného oprávnenia 
NIP podľa § 14 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsobilý vykonávať na 
vyhradenom technickom zariadení – plynovom, činnosť – osoba na opravu a údržbu podľa 
§18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., v rozsahu – A c, e, g pre médium – zemný plyn. 

Preukazuje dokladom (osvedčením) pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení 
plynovom. Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilosť je možné preukázať aj subdodávateľom 

13. Platným dokladom (osvedčením) zamestnanca uchádzača alebo osoby, ktorá pre uchádzača 
činnosť vykonáva, vydaným certifikačným orgánom pre osoby na základe udeleného oprávnenia 
NIP podľa § 14 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsobilý vykonávať na 
vyhradenom technickom zariadení – elektrickom,  činnosť – samostatný elektrotechnik 
podľa §22 alebo elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 
vyhlášky č. 508/2009 Z.z., na elektrických zariadeniach do napätia 1000 V vrátane 
bleskozvodov v objektoch triedy A, B.  

Preukazuje dokladom (osvedčením) pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení 
elektrickom. Zahraničný subjekt predloží iný relevantný doklad platný v krajine jeho sídla. 
Spôsobilosť je možné preukázať aj subdodávateľom. 

 
Doklady  uchádzač predkladá ako scany dokumentov vo formáte pdf na e-aukčný portál 
proebiz.com. 

d) Ďalšie náležitosti ponuky 

Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho: 

14. Čestné vyhlásenie: 

- že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania 
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách, 

- že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

Preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č.6 Výzvy na predkladanie ponúk. 

Doklad (čestné vyhlásenie) uchádzač predkladá ako scan dokumentu vo formáte pdf na e-
aukčný portál proebiz.com. 

15. Podpísaný návrh rámcovej zmluvy o výkone servisných služieb vrátane všetkých jej príloh 
(ďalej len „zmluva“) v zmysle prílohy č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude uchádzačovi 
zaslaná po prihlásení sa do e-aukčného portálu proebiz.com. Návrh zmluvy musí byť podpísaný 
oprávnenou osobou uchádzača a byť v súlade s prílohou č.3 Výzvy na predkladanie ponúk. – 
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preukazuje  podpísaným návrhom zmluvy spolu s prílohami podľa prílohy č.3 Výzvy na 
predkladanie ponúk.  

16. Cenová ponuka v zmysle prílohy č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk. Cenovú ponuku predkladá 
uchádzač ako vyplnený a podpísaný scan dokumentu vo formáte pdf.a vo formáte excel – 
preukazuje vyplnenou a podpísanou cenovou ponukou podľa prílohy č.1 Výzvy na 
predkladanie ponúk. 

Čestné vyhlásenie, podpísaný návrh zmluvy a cenovú ponuku uchádzač predkladá ako scany 
dokumentov vo formáte pdf a excel na e-aukčný portál proebiz.com 

8. Zábezpeka 

Nevyžaduje sa. 

9. Forma a spôsob predkladania ponúk  

Elektronicky prostredníctvom portálu proebiz.com 

Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu: 
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=2816 
 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – 100 bodov 

Kritérium č.1:  

Cena servisných úkonov – 80 bodov 

Kritérium č.2:  

Cena za dopravu - 10 bodov 

Kritérium č.3:  

Cena náhradných dielov - 10 bodov 

 
11. Spôsob vyhodnotenia ponúk 

Spôsob hodnotenia ponúk / spôsob výberu úspešného uchádzača: 

1. Kolo – dokladová časť: 

Členovia komisie pre hodnotenie splnenia podmienok účasti skontrolujú dokladovú časť ponuky tých 
uchádzačov, ktorí predložili svoje ponuky prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Uchádzači 
predložia dokladovú časť ponuky ako scany dokumentov vo formáte pdf do príloh účastníkov na e-
aukčný portál proebiz.com.    

2. Kolo – cenová časť 

Hodnotené budú len tie ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti stanovené spoločnosťou 
SPP. Uchádzači predložia cenovú ponuku elektronicky na e-aukčný portál proebiz.com vo forme scanu 
dokumentu v .pdf a vo formáte excel, pričom nacenia sadzbu za hodinu servisných služieb (hodina = 60 
minút), cenu za dopravu a cenník náhradných dielov. 

Spôsob hodnotenia ponúk: 

Cena servisných úkonov – 80 bodov 

Uchádzačovi, ktorý predloží najnižšiu cenu za hodinovú sadzbu servisných služieb, bude pridelených 80 
bodov. Ostatným uchádzačom budú pridelené body podľa nasledovného vzorca: 
 
P1 = 80 x (DI/ D1) 
P1  - počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi za subkritérium cena servisných 
úkonov 

https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=2816


                                                                          Evidenčné číslo obstarávania: KR-VPP-123-17
  

D1 – predložená cena  práve hodnoteného uchádzača za subkritérium cena servisných úkonov   
DI  - najnižšia predložená cena za subkritérium cena servisných úkonov 

Cena za dopravu – 10 bodov 

Uchádzač uvedie vzdialenosť v kilometroch medzi miestom odkiaľ bude vychádzať na servisné zásahy 
a PS CNG Michalovce (Plynárenská 4, Michalovce) a späť do miesta výjazdu. Zároveň nacení cenu za 
1 kilometer jazdy k servisnému zásahu na PS CNG MI v € bez DPH. Vzdialenosť v kilometroch sa 
vynásobí cenou za jeden kilometer. 

Uchádzačovi, ktorý na základe vyššie uvedeného prepočtu predloží najnižšiu cenu za dopravu bude 
pridelených 10 bodov. Ostatným uchádzačom budú pridelené body podľa nasledovného vzorca: 
 
P2 = 10 x (DI/ D2) 
P2 - počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi za subkritérium cena za dopravu 
D2 – predložená cena  práve hodnoteného uchádzača za subkritérium cena za dopravu 
DI  - najnižšia predložená cena za subkritérium cena za dopravu 

Cena náhradných dielov – 10 bodov 

Uchádzačovi, ktorý predloží najnižšiu cenu za cenu náhradných dielov (súčet cien jednotlivých položiek) 
bude pridelených 10 bodov. Ostatným uchádzačom budú pridelené body podľa nasledovného vzorca: 
 
P3 = 10 x (DI/ D3) 
P3 - počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi za subkritérium cena náhradných dielov 
D3 – predložená cena  práve hodnoteného uchádzača za subkritérium cena náhradných dielov 
DI  - najnižšia predložená cena za subkritérium cena náhradných dielov 

Uchádzač, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, tzn. získa najvyšší súčet bodov za 
hodnotené subkritériá – cena servisných úkonov a cena náhradných dielov na základe vyššie 
uvedených vzorcov sa umiestni na prvom (1) mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne podľa 
výšky predložených cien. 

Po vyhodnotení cenových ponúk, Spoločnosť SPP vyzve uchádzačov na predloženie revidovanej 
cenovej ponuky prostredníctvom elektronickej aukcie cez e-aukčný portál proebiz.com.  Elektronická 
aukcia bude nadstavená, aby uchádzači mohli svoje cenové ponuky upravovať iba smerom nadol.   
 
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo s uchádzačmi rokovať o predložených ponukách, aj vo viacerých 
kolách a to aj opakovane. 
 
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo s uchádzačmi rokovať o predložených ponukách, aj vo viacerých 
kolách a v rôznych formách (osobne, revidovaná cenová ponuka, e-aukcia) a to aj opakovane 
 
Celkové vyhodnotenie ponúk:  

S uchádzačom, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku po elektronickej aukcii, sa uzatvorí 
rámcovú zmluva o výkone servisných služieb. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť Spoločnosti 
SPP CNG v zastúpení Spoločnosťou SPP riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy. V prípade, 
ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neposkytne 
súčinnosť k uzavretiu zmluvy v primeranej lehote stanovenej v písomnej výzve na uzavretie zmluvy, 
alebo ak sa po vyhodnotení ponúk zistia okolnosti zakladajúce dôvod vylúčenia úspešného uchádzača 
a tento uchádzač bude z procesu obstarávania vylúčený. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo 
uskutočniť opätovné vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Za týmto účelom si Spoločnosť SPP vyhradzuje 
právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať ostatných uchádzačov o predloženie 
revidovaných cenových ponúk, a to bez účasti uchádzača, ktorý od svojej ponuky odstúpil, neposkytol 
súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol z procesu obstarávania vylúčený 
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12. Cena, mena a platobné podmienky 

Navrhovaná cena za plnenie predmetu obstarávania musí byť v ponuke uchádzača uvedená v mene 
euro bez dane z pridanej hodnoty a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
o cenách, najmä so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.  

Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ako aj primeraný 
zisk dodávateľa.  

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. 

13. Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov ponuky 

V prípade, ak bude ponuka uchádzača obsahovať chyby v písaní, počítaní, alebo iné zrejmé obsahové 
alebo formálne nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o ich vysvetlenie 
alebo odstránenie. Pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky uchádzač nie je oprávnený 
meniť svoju ponuku nad rámec nedostatkov vytýkaných v písomnej žiadosti o vysvetlenie alebo 
odstránenie nedostatkov doručenej uchádzačovi. V opačnom prípade si Spoločnosť SPP vyhradzuje 
právo ponuku uchádzača z postupu obstarávania vylúčiť.  

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať o uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak cenová 
ponuka uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej 
komodity. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť z postupu obstarávania ponuku uchádzača, ktorá 
je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity. 

14. Vylúčenie uchádzača 

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak: 

a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

c) uchádzač vo svoje ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne kreslené údaje, alebo predložil 
falšované alebo pozmenené doklady, 

d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 
obstarávanej komodity, 

e) ponuka uchádza nespĺňa stanovené náležitosti ponuky a z toho dôvodu ju nie je možné vyhodnotiť 
a uchádzač tieto nedostatky neodstránil ani v dodatočnej lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie 
alebo odstránenie nedostatkov ponuky, 

f) uchádzač pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky zmenil svoju ponuku nad rámec 
vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti Spoločnosti SPP o vysvetlenie alebo odstránenie 
nedostatkov ponuky doručenej uchádzačovi, 

g) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

h) uchádzač nezložil zábezpeku v lehote, výške a spôsobom uvedeným v týchto podkladoch, ak sa 
vyžaduje zloženie zábezpeky, 

i) uchádzač je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedenom Spoločnosťou 
SPP, 

j) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou 
SPP alebo SPP CNG s.r.o. dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností, 

k) existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý uchádzač má alebo by mohol 
mať neprimeranú výhodu v procese obstarávania. 

Prípadné vylúčenie bude uchádzačovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia. 

15. Komunikácia a jazyk v obstarávaní 
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Komunikácia medzi uchádzačmi a Spoločnosťou SPP bude prebiehať elektronicky emailovou formou 
(pavel.janos@spp.sk , jana.kristofova@spp.sk). 

Ponuky uchádzačov sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov 
predkladaných v ponuke uchádzača bol vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom 
jazyku, je uchádzač povinný súčasne predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka.  

16. Oznámenie a zverejnenie výsledku obstarávania a uzavretie zmluvy 

Po finálnom vyhodnotení ponúk sa úspešnému uchádzačovi odošle písomné oznámenie o prijatí jeho 
ponuky. Neúspešným uchádzačom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich ponuka sa neprijíma. 
Úspešný uchádzač bude písomne vyzvaný na uzavretie zmluvy. Vo výzve podľa predchádzajúcej vety 
bude úspešnému uchádzačovi určená primeraná lehota na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy.  

Výsledok obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na 
predkladanie ponúk, pričom sa uvedie identifikácia úspešného uchádzača v rozsahu údajov: obchodné 
meno, sídlo a IČO.  

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi. 

17. Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.7. 2017. 

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím. Predĺženie 
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk. 
Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk. 

18. Zverejnenie zmluvy  

Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania, alebo 
informácia o uzavretí zmluvy, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. 
V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú 
informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje (t.j. aj obchodné tajomstvo). V prípade, ak 
uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet jeho 
obchodného tajomstva, je povinný Spoločnosti SPP túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzavretím 
zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet jeho obchodného tajomstva v 
súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač zároveň berie na vedomie, že rozhodnutie o prípadnom zverejnení zmluvy alebo informácie 
o uzavretí zmluvy prináleží výlučne Spoločnosti SPP. 

19. Ochrana osobných údajov 

V prípade, ak súčasťou ponuky uchádzača sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb 
podliehajúce ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných 
údajov“), uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 
jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Vzor súhlasu so 
spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

20. Zrušenie obstarávania 

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, 
akým bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk. 
 

21. UPOZORNENIE:  

mailto:pavel.janos@spp.sk
mailto:jana.kristofova@spp.sk
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Táto výzva na predkladanie ponúk nepredstavuje verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) ani vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 Obchodného 
zákonníka a Spoločnosť SPP nezaväzuje na uzavretie zmluvy. Toto obstarávanie nie je verejným 
obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením 
ponuky a účasťou uchádzača v procese obstarávania.  

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo v lehote na prekladanie ponúk zmeniť, prípadne doplniť 
podmienky obstarávania uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo jej prílohách. Prípadné 
zmeny alebo doplnenia podmienok obstarávania budú zverejnené rovnakým spôsobom ako táto výzva 
na predkladanie ponúk a uchádzači, ktorí už predložili svoju ponuku budú o zmene podmienok písomne 
informovaní.  

Dátum zverejnenia: 28.06.2017 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1  Cenník a zoznam náhradných dielov (Cenová ponuka) 
Príloha č. 2 Plán kontrol a údržby 
Príloha č. 3 Návrh rámcovej zmluvy 
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie – Podmienky účasti – Osobné postavenie  
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie – Podmienky účasti – Technická a odborná spôsobilosť 
Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie – Ďalšie náležitosti ponuky 
Príloha č. 7           Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov 
 
 
 


