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Oznámenie 
o vyhlásení kvalifikačného systému 

pre obstarávanie vyhotovenia a dodania reklamných a 
propagačných materiálov a predmetov pre SPP CNG 

 

 
1. Kontaktné údaje 

SPP CNG s. r. o.  
Mlynské nivy   44/a  
825 11  Bratislava    
IČO: 47 552 549   
(ďalej len „Spoločnosť SPP CNG“)  
 
V zastúpení: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 
825 11 Bratislava  
IČO: 35 815 256 
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)  
 
Mgr. Daniela Víglaská 
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667 
 
Mgr. Kristína Nagyhajú  
e-mail: kristina.nagyhaju@spp.sk 
tel. číslo: +421 2 6262 4191, +421 911 704 487 

Akékoľvek otázky ku kvalifikačnému systému a  žiadosti o vysvetlenie adresujte uvedeným 
kontaktným osobám  počas doby platnosti kvalifikačného systému podľa bodu 3. tohto 
oznámenia.  

2. Názov kvalifikačného systému 

Kvalifikačný systém pre obstarávanie vyhotovenia a dodania reklamných a propagačných 
materiálov a predmetov pre SPP CNG (ďalej len „kvalifikačný systém“) 

3. Platnosť kvalifikačného systému 

Kvalifikačný systém sa zriaďuje na obdobie 3 rokov s platnosťou od 21.01.2021 do 20.01.2024. 
Dodávatelia môžu požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek v priebehu 
platnosti kvalifikačného systému. Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo platnosť 
kvalifikačného systému predĺžiť o jeden (1) rok a to aj opakovane. 

4. Základné informácie o kvalifikačnom systéme 

Účelom zriadenia kvalifikačného systému je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov pre 
obstarávanie vyhotovenia a dodania reklamných a propagačných materiálov a predmetov pre 
potreby reklamy a propagácie spoločnosti SPP CNG. Zoznam kvalifikovaných dodávateľov bude 
slúžiť spoločnosti SPP CNG pri výbere dodávateľov pre jednotlivé zákazky na vyhotovenie a 
dodanie reklamných a propagačných materiálov a predmetov (ďalej len „reklamné materiály a 
predmety“) na celom území SR.  Pri výberoch dodávateľov na vyhotovenie a dodanie reklamných 
materiálov budú vyzývaní na predloženie ponuky dodávatelia zaradení do kvalifikačného systému 
(ďalej len „kvalifikovaný dodávateľ") bez potreby ďalšieho preukazovania splnenia podmienok 
účasti v jednotlivých obstarávaniach. 
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Kvalifikačný systém bude otvorený po celú dobu jeho trvania a potenciálni dodávatelia budú 
oprávnení požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek počas jeho platnosti 
(žiadateľ o zaradenie o do kvalifikačného systému ďalej len „žiadateľ“).  Do kvalifikačného 
systému budú zaradení potenciálni dodávatelia, ktorí predložia žiadosť o zaradenie do 
kvalifikačného systému, a ktorí preukážu, že v rámci svojho predmetu podnikania poskytujú 
vyhotovenie a dodanie reklamných materiálov v rozsahu požadovanom spoločnosťou SPP CNG 
a zároveň spĺňajú ďalšie podmienky stanovené pre zaradenie do kvalifikačného systému. 
Kvalifikačný systém ani zaradenie potenciálneho dodávateľa do tohto systému nenahrádza 
samotný proces obstarávania vyhotovenia a dodania reklamných materiálov a nezaväzuje 
spoločnosť SPP CNG k uzavretiu obchodného záväzkového vzťahu s kvalifikovaným 
dodávateľom. 

Pre potreby spoločnosti SPP CNG bude realizované vyhotovenie a dodanie reklamných 
materiálov čiastkovo prostredníctvom samostatných objednávok.  

Vystaveniu objednávky bude predchádzať minitender, v rámci ktorého dodávatelia zaradení do 
zoznamu kvalifikovaných dodávateľov ocenia požadované výkony na základe časovej potreby a 
hodinovej sadzby a tovary na základe počtu a jednotkovej ceny.  

Minitender bude realizovaný postupom obstarávania „Prieskum trhu“.  

Kvalifikovaný dodávateľ zaradený do kvalifikačného systému, predloží v lehote najneskôr 3 
pracovných dní cenovú ponuku na základe dopytu. Termíny dodania budú presne stanovené v 
podmienkach minitendrov a následne v uzatvorených objednávkach. 

Kritériom výberu v minitendri bude spravidla „najnižšia cena“. Vo vybraných odôvodnených 
prípadoch môže byť výberovým kritériom v minitendri aj doba dodania. 

Po vyhodnotení minitendra na základe stanovených kritérií spoločnosť SPP CNG uzatvorí s 
víťazným dodávateľom zmluvu (objednávku). Súčasťou zmluvy budú vždy Všeobecné obchodné 
podmienky SPP CNG.  
 
VOP SPP CNG sú uvedené v Prílohe č. 6 tohto Oznámenia. 

5. Predmet kvalifikačného systému  

Predmetom kvalifikačného systému je zabezpečenie kvalifikovaných dodávateľov na 
vyhotovenie a dodanie reklamných a propagačných materiálov a predmetov slúžiacich na 
prezentáciu spoločnosti SPP CNG a jej produktov, propagáciu poskytovaných služieb, 
obchodného mena a iných, súvisiacich s marketingom a PR spoločnosti SPP CNG v kvalite 
zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v jednotlivom dopyte a následnej objednávke. 

6. Stručný popis predmetu kvalifikačného systému:  

a) výroba a tlač reklamno-propagačných a imidžových bannerov, panelov, pútačov, plachiet 
PVC, tabúľ a bannerov typu roll-up a beachflagov (potrebného tvaru, materiálu a 
rozmerov); 

b) vyhotovenie málo nákladovej tlače propagačných materiálov a tlače propagačných 
plagátov, pozvánok, vizuálov, vizitiek a katalógov (digitálna tlač, ploter, sieťotlač alebo 
ekotlač); 

c) výroba propagačných a reklamných samolepiek, nálepiek a magnetiek (rôzne materiály - 
na základe použitia v exteriéri alebo v interiéri, vode odolné, UV stabilné, rôzne tvary, 
veľkosti, druhy materiálov, rezané - plotrované aj tlačené), v prípade potreby aj 
zabezpečenie polepu; 

d) vyhotovenie tabúľ a nálepiek/polepov (informačných, propagačných a smerových) 
slúžiacich na interiérové a exteriérové označenia v rámci zabezpečenia propagačných, 
imidžových služieb alebo spoločenských podujatí; 

e) vyhotovenie informačných, imidžových a propagačných tabuliek, označení, bannerov 
slúžiacich na označovanie podporených subjektov, objektov, predmetov a akcií a iné 
(tabule, rôznorodý materiál, rozmer, spôsob spracovania - zahŕňa okrem tlače aj leptanie, 
gravírovanie, razbu a iné); 
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f) rámovanie a paspartovanie obrazov na základe dodaného zadania a špecifikácie a 
inštalácie týchto obrazov, veľkoformátových bannerov, prezentácii, výstav a iné; 

g) vyhotovenie maloformátových propagačných alebo darčekových šekov a darčekových 
poukazov (voucher); 

h) potlač reklamno-propagačných predmetov s možnosťou priamej dodavky predmetov; 

i) preprava alebo dodanie na miesto určenia v rámci SR; 

j) inštalácia/montáž/demontáž na mieste určenia v SR; 

k) polep nálepiek - exteriérové, interiérové; 

l) kreatívny (dizajnový návrh); 

m) prenájom eventových predmetov (stany, pulty, stoličky, stojany a pod.); 

n) polep automobilu, vrátane zabezpečenia fólii na automobily; 

o) ďalšie tovary/služby podľa osobitnej špecifikácie týkajúce sa predmetu plnenia. 

7. Požadované minimálne zmluvné podmienky spoločnosti SPP CNG pre vyhotovenia 
a dodanie reklamných materiálov a predmetov: 

Súčasťou každej uzatvorenej zmluvy, ktorá môže mať aj formu objednávky vystavenej 
spoločnosťou SPP CNG a akceptovanej zo strany dodávateľa (ďalej len „zmluva“), budú 
nasledovné zmluvné podmienky požadované spoločnosťou SPP CNG pre vyhotovenie a dodanie 
reklamných materiálov a predmetov pre jednotlivé zákazky a to Všeobecné obchodné podmienky 
spoločnosti SPP CNG (ďalej len „VOP SPP CNG“). Akceptácia VOP SPP CNG zo strany 
žiadateľa bude podmienkou jeho zaradenia do kvalifikačného systému. VOP SPP CNG sú 
uvedené v Prílohe č. 6 tohto Oznámenia. 
 
Kvalifikovaný dodávateľ je povinný akceptovať každú zmluvu najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa doručenia zmluvy/objednávky na dodávateľom určenú adresu elektronickej pošty. Akceptáciu 
dodávateľ vykoná podpisom osoby oprávnenej konať v mene/za dodávateľa a uvedením dátumu na 
spodnej časti objednávky. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať plnenie predmetu obstarávania v rozsahu a termínoch 
uvedených v jednotlivých zmluvách vystavených objednávateľom. Termíny plnenia a rozsah 
zadania bude v rámci minitendra vopred prekonzultovaný. 
 

Fakturácia plnenia bude realizovaná po dodaní reklamných materiálov a predmetov a po 
potvrdení dodacieho listu.  
 
Lehota splatnosti faktúr  je 30 dní odo dňa ich doručenia do spoločnosti SPP CNG. 

 
8. Podmienky účasti na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov: 

 
8.1 Osobné postavenie: 

Žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému musí spĺňať tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia: 

a) je oprávnený na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie dodávať tovar, 
poskytovať službu, ktoré sú predmetom obstarávania) - spoločnosť SPP nepožaduje 
predloženie dokladu o oprávnení podnikať, pretože je možné ho získať z verejne 
dostupných zdrojov; 
 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen jeho 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; 
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c) nebol na majetok žiadateľa 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; 

d) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, daňové a colné nedoplatky v Slovenskej republike a/alebo 
v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným vyhlásením  

e) žiadateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto súťaže 
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. 

Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa písm. b) – d) žiadateľ vo svojej žiadosti 
predloží čestné vyhlásenie. 

V prípade, ak Spoločnosti SPP vznikne dôvodná pochybnosť o splnení podmienok účasti alebo o 
pravdivosti čestného vyhlásenia, požiada žiadateľa o predloženie dokladov preukazujúcich 
niektorú z podmienok  účasti podľa písm. b) – d), nie starších ako 3 mesiace, a to v prípade 
podmienky:  

podľa písm. b) – výpis z registra trestov; 

podľa písm. c) – potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a miestneho príslušného 
daňového a colného úradu, o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá 
evidované daňové  a colné nedoplatky v Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho sídla alebo 
miesta podnikania; 

podľa písm. d) – potvrdenie príslušného súdu, že na žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je 
v reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.  
 
V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli prijaté za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, 
okrem iného aj legislatívne opatrenia týkajúce sa preddavkov poistného na sociálne poistenie pre 
povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú 
osobu a poistného na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ. 
 
V súlade s vyššie uvedeným, bude spoločnosť SPP posudzovať žiadateľa ako žiadateľa, ktorý 
spĺňa podmienku účasti podľa bodu d): 
- v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni v prípade, ak žiadateľ preukáže, že má predĺženú 

splatnosť poistného, ktoré je povinný platiť, v súlade s § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona 68/2020 Z. z a nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov zo dňa 14. decembra 2020. 
 

Obdobne postupuje žiadateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.  

Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu d)  (v časti 
týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného žiadateľa, po uplynutí termínu 
predĺženia splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.  

Žiadateľ môže podmienku podľa bodu d) preukázať čestným vyhlásením podpísaným 
štatutárnym zástupcom žiadateľa alebo potvrdením vystaveným v súlade s §293ew zákona 
o sociálnom poistení, v znení zákona 68/2020 Z. z a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v 
znení neskorších predpisov zo dňa 14. decembra 2020. 
 
Vzor čestného vyhlásenia pre splnenie podmienok účasti – osobné postavenie tvorí Prílohu č. 2 
tohto Oznámenia. 
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8.2 Finančné a ekonomické postavenie: Nevyžaduje sa. 

 
8.3 Technická a odborná spôsobilosť:  

Žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému musí preukázať technickú alebo 
odbornú spôsobilosť predložením:  
 
Žiadateľ preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením zoznamu poskytnutých 
služieb (referencií) za obdobie 3 rokov (2018 – 2020) bezprostredne predchádzajúce dňu 
predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, ktorými žiadateľ preukáže 
poskytnutie minimálne 10 (desiatich) zákaziek rovnakého charakteru ako je predmet 
obstarávania. 
 
Predložené poskytnuté služby musia byť min. od 3 rôznych odberateľov iných ako je spoločnosť 
SPP CNG v súhrnnej hodnote minimálne 15.000,- Eur bez DPH za obdobie predchádzajúcich 
3 rokov. Predložené referencie sa musia týkať rôznych druhov dodaných materiálov resp. 
poskytnutých služieb uvedených v popise predmetu plnenia.  

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne tieto údaje: 

- obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa; 
- meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si spoločnosť 

SPP môže overiť spokojnosť s kvalitou poskytnutých služieb; 
- celkový finančný objem poskytnutých služieb; 
- termín poskytnutia služby, dodania materiálov a predmetov; 
- prehlásenie o úspešnom zrealizovaní zmluvy/spokojnosti s dodaným materiálom, 

predmetmi a poskytnutými službami 
- popis a rozsah predmetu zabezpečených služieb, dodaných materiálov, uvedenie typov 

dodaných materiálov a predmetov. 

Vzor Zoznamu poskytnutých služieb tvorí Prílohu č. 3 tohto Oznámenia. 

9.   Náležitosti, forma a spôsob predkladania žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému  

Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí obsahovať minimálne nasledovné 
náležitosti: 

a) Obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa;  
b) Kontaktná osoba a kontaktné údaje žiadateľa; 
c) Názov kvalifikačného systému; 
d) Zoznam predložených dokladov; 
e) Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa. 
 
Vzor Žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému tvorí Prílohu č. 1 tohto Oznámenia.  
 
Povinné prílohy Žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému: 
 
1. Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode č. 8 tohto 

Oznámenia.  

 
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa: 

a) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v 
Oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému,  

b) že všetky žiadateľom predložené doklady a údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné, 
b) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so Všeobecnými obchodnými 

podmienkami spoločnosti SPP CNG.  
 
Vzor čestného vyhlásenia – ďalšie požadované doklady tvorí Prílohu č. 4 tohto Oznámenia. 
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3. Cenová ponuka žiadateľa, ktorú žiadateľ dodrží počas účasti v kvalifikačnom systéme 
v rozsahu: 

• Cena za služby kreatívneho resp. dizajnového návrhu v € bez DPH / 1 hodina; 

• Cena za dopravu v rámci SR v € bez DPH / 1 km; 
• Cena za inštalačné a montážne práce v € bez DPH / 1 hodina 

 
Žiadateľ sa zaväzuje v počas zaradenia v kvalifikačnom systéme a účasti v minitendroch 
neprekročiť predloženú cenu za služby kreatívneho, resp. dizajnového návrhu, dopravy 
a inštalačné a montážne práce. 

 
4. Aktuálny platný cenník služieb a tovarov, ak ním žiadateľ disponuje. 

 
5. V prípade, ak žiadosť zaradenie do kvalifikačného systému alebo predkladané doklady na 

preukázanie splnenia podmienok účasti obsahujú osobné údaje fyzických osôb podliehajúce 
ochrane v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, žiadateľ je povinný k žiadosti priložiť aj súhlas dotknutej fyzickej osoby so 
spracúvaním jej osobných údajov pokiaľ žiadateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby 
na inom právnom základe. 
 
Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí Prílohu č. 5 tohto Oznámenia. 
 
Ak žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému predkladá skupina dodávateľov, 
preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena 
skupiny dodávateľov osobitne a splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej 
a odbornej spôsobilosti alebo finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov 
skupiny spoločne.  

10.   Forma a spôsob predkladania žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému:  
 

Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady musia byť Spoločnosti 
SPP predložené v súlade s Oznámením o vyhlásení kvalifikačného systému, a to v elektronickej 
forme (vo forme scanov originálov dokumentov) prostredníctvom e-mailu na  e-mailové adresy 
kontaktných osôb Spoločnosti SPP: 
 
Mgr. Daniela Víglaská, e-mail: daniela.viglaska@spp.sk,  tel.: 0905 254 667; 

Mgr. Kristína Nagyhajú, e-mail: kristina.nagyhaju@spp.sk, tel.: 0911 704 487. 

11. Vyhodnotenie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému  

11.1 Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému vrátane splnenia podmienok účasti posudzuje 
výberová komisia zriadená Spoločnosťou SPP. 

Komisia pri posúdení žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému preverí: 

a) či je žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému úplná a správna (či obsahuje všetky 
náležitosti stanovené v oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému) 

b) správnosť a úplnosť predložených dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a 
ďalších požadovaných dokladov; 

c) či žiadateľ splnil podmienky účasti pre zaradenie do kvalifikačného. 
 

V prípade, ak bude mať žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nedostatky, žiadateľ bude 
písomne vyzvaný na ich odstránenie v primeranej lehote stanovenej vo výzve. Vždy, ak vznikne 
dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého čestného vyhlásenia žiadateľa alebo 
pochybnosť o tom, či žiadateľ alebo kvalifikovaný dodávateľ spĺňa podmienky účasti pre 
zaradenie do kvalifikačného systému, alebo ak z predložených dokladov nebude možné posúdiť 
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, Spoločnosť SPP/SPP CNG si vyhradzuje právo 
vyzvať žiadateľa, aby v primeranej lehote stanovenej vo výzve, predložil Spoločnosti SPP/SPP 
CNG doklady preukazujúce pravdivosť jeho čestného vyhlásenia alebo predložil vysvetlenie 
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alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, ibaže by sa dalo splnenie 
podmienky účasti overiť z verejne dostupných zdrojov alebo z vlastných databáz Spoločnosti 
SPP a Spoločnosti SPP CNG. Toto oprávnenie bude mať Spoločnosť SPP CNG aj voči 
kvalifikovanému dodávateľovi, a to kedykoľvek po jeho zaradení do kvalifikačného systému. 
 

11.2 Do kvalifikačného systému bude zaradený žiadateľ, ktorý súčasne splnil všetky nasledujúce 
podmienky: 
a) predložil Spoločnosti SPP v priebehu trvania kvalifikačného systému žiadosť o zaradenie do 

kvalifikačného systému, 
b) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému je úplná a správna v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto Oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému, 
c) žiadateľ splnil všetky podmienky účasti stanovené v tomto Oznámení o vyhlásení 

kvalifikačného systému. 
 

11.3 Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o zaradenie do kvalifikačného 
systému, ak: 
a) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nie je úplná a správna a žiadateľ 

neodstránil vytýkané nedostatky v lehote stanovenej vo výzve, 
b) žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nepredložil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve, 
c) žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok účasti stanovených v Oznámení o vyhlásení 

kvalifikačného systému, 
d) žiadateľ vo svojej žiadosti alebo jej prílohách uviedol nepravdivé alebo skreslené údaje alebo 

predložil falšované alebo pozmenené doklady, 
e) žiadateľ je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného 

Spoločnosťou SPP a Spoločnosťou SPP CNG, 
f) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista žiadateľa bol štatutárnym 

orgánom alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu dodávateľov 
s negatívnym hodnotením vedeného Spoločnosťou SPP a Spoločnosťou SPP CNG, a to 
v čase zaradenia tohto subjektu do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením, 

g) štatutárny orgán žiadateľa, člen štatutárneho orgánu žiadateľa alebo prokurista žiadateľa je, 
alebo v predchádzajúcich troch rokoch bol štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu subjektu, ktorý nespĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa písmena b), d) 
a e). 

Rozhodnutie o zaradení resp. nezaradení  žiadateľa do kvalifikačného systému je výlučne 
v pôsobnosti Spoločnosti SPP CNG. Rozhodnutie sa žiadateľovi písomne oznámi najneskôr 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej a správnej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného 
systému. V prípade, že Spoločnosť SPP CNG žiadosť o zaradenie do  kvalifikačného systému 
zamietne, súčasťou písomného  oznámenia o zamietnutí žiadosti musí byť uvedenie dôvodov 
nezaradenia žiadateľa do kvalifikačného systému. 

12.   Informačná povinnosť kvalifikovaného dodávateľa 

Po zaradení do kvalifikačného systému je kvalifikovaný dodávateľ povinný oznámiť Spoločnosti SPP 
všetky zmeny v skutočnostiach uvádzaných v predložených dokladoch na preukázanie splnenia 
podmienok účasti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na splnenie podmienok účasti tohto dodávateľa, a 
to bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď k takejto zmene došlo. 

13.   Vylúčenie dodávateľa z kvalifikačného systému 

Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo počas obdobia trvania kvalifikačného systému vylúčiť 
dodávateľa z kvalifikačného systému z nasledovných dôvodov: 

a) kvalifikovaný dodávateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok účasti, stanovených v Oznámení 
o vyhlásení kvalifikačného systému; 

b) kvalifikovaný dodávateľ porušil svoje zmluvné povinnosti voči Spoločnosti SPP CNG podstatným 
spôsobom; 

c) kvalifikovaný dodávateľ sa dopustil  závažného porušenia svojich odborných povinností; 
d) kvalifikovaný dodávateľ bol na základe interného hodnotenia Spoločnosti SPP a Spoločnosti SPP 

CNG zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením; 
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e) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista kvalifikovaného dodávateľa je 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu 
dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného hodnotenia Spoločnosti SPP a Spoločnosti 
SPP CNG, alebo bol štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu takéhoto subjektu 
v čase jeho zaradenia do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením; 

f) v priebehu trvania kvalifikačného systému sa dodatočne zistí, že kvalifikovaný dodávateľ vo 
svojej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému alebo jej prílohách uviedol nepravdivé 
alebo skreslené údaje alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady; 

g) Spoločnosť SPP CNG v priebehu trvania kvalifikačného systému vyzvala kvalifikovaného 
dodávateľa na predloženie, vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia 
podmienok účasti a dodávateľ nepredložil požadované doklady alebo požadované vysvetlenie 
alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP. 

h) kvalifikovaný dodávateľ v rámci 3 realizovaných minitendrov v stanovenej lehote vo výzve SPP 
CNG a v rozsahu požadovanom vo výzve SPP CNG nepredloží ponuku na dodanie predmetu 
plnenia a nezdôvodni nevypracovanie ponuky na dodanie predmetu plnenia.  

 
Rozhodnutie o vylúčení dodávateľa z kvalifikačného systému spolu s uvedením dôvodov vylúčenia 
bude dotknutému dodávateľovi písomne oznámené. V prípade, ak dodávateľ, ktorý bol vylúčený z 
kvalifikačného systému, do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení preukáže 
Spoločnosti SPP, že odstránil nedostatky, ktoré boli dôvodom vylúčenia, môže byť opätovne zaradený 
do kvalifikačného systému. Posúdenie splnenia podmienky pre opätovné zaradenie vylúčeného 
dodávateľa do kvalifikačného systému je plne v pôsobnosti Spoločnosti SPP CNG.  

14.  Komunikácia a dorozumievanie v rámci kvalifikačného systému 

Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady sa predkladajú v slovenskom 
jazyku. V prípade, ak niektorý z  dokumentov predkladaných v žiadosti bol vyhotovený v inom ako 
slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je žiadateľ povinný súčasne predložiť aj jeho preklad do 
slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov medzi slovenským znením  a znením v cudzom 
jazyku, bude mať prednosť slovenské znenie. Spoločnosť SPP si v prípade pochybností vyhradzuje 
právo  vyžiadať si od žiadateľa úradný preklad dokumentu do slovenského jazyka. Náklady so 
zabezpečením prekladu dokumentov znáša v plnom rozsahu žiadateľ.  

Komunikácia a výmena informácií so žiadateľmi alebo kvalifikovanými dodávateľmi sa uskutočňuje 
predovšetkým písomne prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach 
alebo ich kombináciou. Pri telefonickej alebo osobnej komunikácii so žiadateľmi bude vyhotovený 
písomný záznam umožňujúci trvalé a preukázateľné zachytenie jej skutočného obsahu. Písomný 
záznam podľa predchádzajúcej vety podpíšu alebo preukázateľne odsúhlasia (písomne, e-mailom) 
zástupcovia všetkých zúčastnených strán. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť podpísanie 
záznamu zo strany všetkých zúčastnených osôb, zápis sa elektronicky zašle na odsúhlasenie všetkým 
zúčastneným stranám.  

Pre potreby realizácie tohto kvalifikačného systému sa pod pojmom „písomne“ rozumie vyhotovenie 
dokumentu v listinnej alebo elektronickej forme, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V súvislosti s 
doručovaním dokumentu sa pod pojmom „písomne“ rozumie jeho doručenie prostredníctvom správy 
elektronickej pošty alebo obdobných elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie je 
výslovne uvedené inak.                    

Predkladanie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému a požadovaných dokladov sa 
uskutočňuje elektronickou formou v súlade s bodom č. 9 tohto Oznámenia. 

15.  Ochrana osobných údajov 

V prípade, ak žiadosť  zaradenie do kvalifikačného systému alebo predkladané doklady na 
preukázanie splnenia podmienok účasti 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“), žiadateľ je 
povinný k žiadosti priložiť aj súhlas dotknutej fyzickej osoby so spracúvaním jej osobných údajov 
podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov je 
uvedený v Prílohe č. 5 tohto Oznámenia. 
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16.  Ďalšie právne informácie:  

Kvalifikačný systém ani zaradenie dodávateľa do tohto systému nenahrádza samotný proces 
obstarávania a nezaväzuje Spoločnosť SPP CNG k uzavretiu obchodného vzťahu s dodávateľom 
zaradeným do kvalifikačného systému . 
Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného systému 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 CNG nezaväzuje na uzavretie zmluvy.  

 
Spoločnosť SPP CNG si vyhradzuje právo: 

- predĺžiť platnosť kvalifikačného systému (a to aj opakovane), 
- upraviť zverejnené podmienky kvalifikačného systému, 
- upraviť alebo doplniť požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo 

náležitosti žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému (zmeny sa nebudú týkať kvalifikovaných 
dodávateľov, ktorí boli zaradení do kvalifikačného systému ani žiadostí o zaradenie do 
kvalifikačného systému, ktoré boli Spoločnosti SPP  doručené pred dňom uverejnenia oznámenia o 
takejto zmene), 

- zrušiť kvalifikačný systém aj bez uvedenia dôvodu.  
 

Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok kvalifikačného systému alebo jeho zrušenie, budú 
zverejnené rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného systému. 
 
Spoločnosť SPP a Spoločnosť SPP CNG neuhrádza žiadateľom žiadne náklady spojené 
s vypracovaním a predložením žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému.  
 

 
Dátum zverejnenia: 21.01.2021 

 
Prílohy: 

1. Vzor Žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému. 
2. Vzor čestného vyhlásenia pre splnenie podmienok účasti – osobné postavenie.  
3. Vzor zoznamu poskytnutých služieb.  
4. Vzor čestného vyhlásenia – ďalšie požadované doklady.  
5. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov. 
6. Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP CNG (VOP SPP CNG). 


