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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY
A.1.1

Identifikácia vyhlasovateľa súťaže
Názov organizácie:

NAFTA a.s.

IČO:

36 286 192

IČ DPH:

SK2022146599

Sídlo spoločnosti:

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B

A.1.2

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Ing. Jaroslav Kuník

email:

projekt.zps.zavod.prieskum@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je:
1. Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre akciu „Doťaženie
zostatkových zásob strediska ZPS Závod - Prieskum“,
2. Výkon občasného autorského dozoru projektanta počas realizácie stavebnej
investície. „Autorským dozorom“ sa rozumie výkon odborného autorského dohľadu
ako činnosť definovaná obsahom Prílohy č.5 Sadzobníka UNIKA 2013.
Podrobnejší popis predmetu zadania, jeho rozsahu a termínov dodania je uvedený v
Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladoch a návrhu Zmluvy o dielo, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov a primerane podľa
Sadzobníka Unika 2016.
3. Projekt skutočného vyhotovenia.

A.1.3

Typ zmluvy
Zmluva o dielo

A.1.4

Miesto a termín dodania
Miestom dodania kompletnej jednostupňovej projektovej dokumentácie je NAFTA a.s.,
PTB, 900 68 Plavecký Štvrtok č. 900.
Miestom dodania/výkonu autorského dozoru sú priestory uchádzača (sídlo spoločnosti,
alebo priestor zberného plynové strediska Závod - Prieskum), podľa potreby, rozsahu
a urgentnosti požiadavky na výkon autorského dozoru.
Predpokladané termíny dodania jednotlivých častí predmetu súťaže sú:
1. Jednostupňová projektová dokumentácia pre ZPS Závod - Prieskum:
a)

Do 15.08.2016 procesný prepočet existujúcej technológie (v rozsahu v zmysle
technického zadania) na ZPS Závod - Prieskum;

b)

Do 22.08.2016 zoznam a špecifikácia zariadení, dodávok, alebo prvkov s dlhou
dodacou lehotou (DDL). Pod DDL sa rozumie zariadenie, dodávka alebo prvok
ktorého predpokladaný čas dodania od okamihu objednania je dlhší ako 3
mesiace;
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c)

Do 31.08.2016 prvý návrh dokumentácie v elektronickej forme na prerokovanie
základných parametrov za účelom ich odsúhlasenia pre dokončenie projektovej
dokumentácie;

d)

Do 15.09.2016 súhlasné stanovisko oprávnenej právnickej organizácie
posudzujúcej dokumentáciu vyhradených technických zariadení;

e)

Do 22.09.2016 finálna elektronická verzia dokumentácie, čím sa rozumie
dokumentácia odsúhlasená s objednávateľom formou záverečného
prerokovania;

f)

Do 30.09.2016 finálna dokumentácia v papierovej forme v dohodnutom rozsahu
a počte paré – 8ks;

g)

Do 15.10.2016 technologický postup tlakových skúšok;

h)

Do 15.10.2016 technologický postup funkčného vyskúšania relevantnej časti
strediska ZPS Závod - Prieskum;

2. Autorský dozor:
a)

Do 30.06.2017 (predpokladaný termín, ktorý bude spresnený v požiadavke
Objednávateľa) vykonať na vyžiadanie vyhlasovateľa autorský dozor na
stredisku ZPS Závod – Prieskum.

3. Projekt skutočného vyhotovenia:
a)

A.1.5

Do 31.07.2017 (predpokladaný termín, ktorý bude spresnený v požiadavke
Objednávateľa)
spracovať
na
vyžiadanie
vyhlasovateľa
projektovú
dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle
vyhlásenia súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľmi o návrhu v niekoľkých po
sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie
aktualizovanej cenovej ponuky po každej etape rokovaní.
V prípade viacerých etáp rokovaní, vyhlasovateľ vopred navrhovateľom oznámi, že
cenová ponuka, ktorú budú predkladať, bude finálnou cenovou ponukou.

A.1.6

Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať elektronicky. Adresa pre elektronickú
komunikáciu je uvedená v bode A.1.1.

A.1.7

Harmonogram súťaže:
Udalosť:

Termín:

Vyhlásenie OVS na www.nafta.sk

06.05.2016

Zaslanie vyjadrenia záujmu uchádzačov o účasť v OVS

13.05.2016

Vysvetľovanie súťažných podkladov

20.05.2016

Predkladanie cenových návrhov

27.05.2016

Ukončenie 1. kola OVS

03.06.2016

Rokovanie o cenových návrhoch

06.06.2016

e-Aukcia - ukončenie 2. kola OVS

08.06.2016

Predpokladaný termín podpisu zmluvy do

23.06.2016

Poznámka: vyššie uvedené termíny sú predpokladané a môžu byť vyhlasovateľom
menené kedykoľvek počas trvania súťaže.
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A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
A.2.1

Obsah návrhu
Predložený návrh musí obsahovať doklady v tomto poradí:
1. Názov a presnú adresu navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje o osobe oprávnenej
konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch pre ďalšie rokovanie
o zmluvných podmienkach.
2. Krycí list s prehlásením súhrnnej pevnej ceny a uvedením záručnej lehoty (vyplnený
formulár tabuľka č.1).
3. Vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými
vyhlasovateľom, podpísané osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
4. Vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov
a údajov uvedených v návrhu.
5. Zoznam predpokladaných subdodávateľov s uvedením realizovaných častí diela.
6. Garancie ekonomickej a odbornej spôsobilosti k požadovaným službám.
7. Referencie o akciách realizovaných za posledné 3 roky, minimálne 3 za rok
s finančným objemom nad 50.000,- EUR/akcia.
8. Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou súťažných podkladov, na znak súhlasu s jej podmienkami, pričom však
schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu vyhlasovateľa.

A.2.2

Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený na celý predmet súťaže a to v slovenskom, resp. českom
jazyku).
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod.
Návrh musí byť zviazaný v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou oprávnenou k tomuto úkonu. Originál dokumentu,
preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh, musí byť v takomto prípade súčasťou
návrhu.

A.2.3

Platnosť návrhu
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.12.2017.

A.2.4

Variantné riešenie
Vyhlasovateľ súťaže požaduje spracovať návrh v zmysle technického zadania.
Neumožňuje sa predloženie variantného technického riešenia

A.2.5

Obhliadka miesta
Obhliadka je povinná a uskutoční sa v termíne 11.05.2016 o 9:00 hod., so zrazom
navrhovateľov pred strediskom ZPS Závod-Prieskum.
GPS súradnice: 48,532894°N; 17,028342°E
Kontaktná osoba:
Ing. Rudolf Hanzalík, e-mail: rudolf.hanzalik@nafta.sk
tel.: +421 918 809 777
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A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV
A.3.1

Označenie obalov s návrhmi
Navrhovatelia predkladajú návrhy v zabezpečenej obálke, ako aj v elektronickej podobe
(vo formáte word, excel, pdf) na CD alebo USB zariadení. Obálka musí byť zreteľne
označená nápisom SÚŤAŽ - NÁVRH - NEOTVÁRAŤ a heslom súťaže Spracovanie
projektovej dokumentácie pre “Doťaženie zostatkových zásob strediska ZPS
Závod - Prieskum“, s uvedením sídla navrhovateľa (odosielateľa) a sídla
vyhlasovateľa uvedeného nižšie.

A.3.2

Miesto a termín predkladania návrhov
Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
PTB podateľňa
900 68 Plavecký Štvrtok 900
Slovenská republika
Do 27.05.2016 do 12:00 hod.
Návrhy doručené po tejto lehote môžu byť vrátené navrhovateľovi neotvorené.

B. PODMIENKY ÚČASTI
B.1

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Ekonomickú a finančnú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ
nasledovných podkladov a uvedením nasledovných informácií:

B.2

predložením

1.

doklad o oprávnení podnikať nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk,

2.

počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov,

3.

finančná situácia a prehlásenie bankového ústavu o finančnom postavení navrhovateľa,
vyžaduje sa predloženie kladnej referencie najmenej 1 banky,

4.

vyhlásenie štatutárneho zástupcu navrhovateľa, že na majetok navrhovateľa nebol ku
dňu vyhlásenia súťaže vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a nemá v evidencii daňové
nedoplatky.

5.

poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škody.

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných
dokladov a uvedením nasledovných informácií:
a.

Komplexnosť dodávky – uviesť podiel plnenia a profesie, ktoré bude navrhovateľ
zabezpečovať treťou osobou – subdodávateľsky;

b.

Návrh členov projektového tímu vrátane subdodávok pre spracovanie projektovej
dokumentácie s uvedením časti, za ktorú bude zodpovedať člen tímu.

c.

Preukázanie odbornej spôsobilosti – osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle
zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch pre jednotlivých členov tímu.
Vyžaduje sa doložiť fotokópia autorizačného osvedčenia opatrená originálnym otlačkom
pečiatky a podpisom spôsobilej osoby.
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Poznámka: K údajom o navrhovaných členoch projektového tímu navrhovateľ predloží
súhlasy navrhovaných členov realizačného tímu so zhromažďovaním a spracovávaním
osobných údajov vyhlasovateľom, udelený v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov.
d.

C.

Certifikát EN ISO 9001:2000 v oblasti inžinierskej a projekčnej činnosti alebo opis
rovnocenných opatrení na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu.

OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie na ZPS Závod-Prieskum,
v súlade s priloženým technickým zadaním.

D. NÁVRH CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA
D.1

SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet súťaže musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovateľom uvádzané ceny budú v EUR.
3. Navrhovateľ navrhne cenu predmetu súťaže v tomto zložení:
a/ navrhovaná zmluvná cena bez DPH
b/ sadzba DPH a výška DPH
c/ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
4. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní (uvedie ju) v návrhu.
5. Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky a akékoľvek náklady, ktoré mu vzniknú
v súvislosti s dodaním predmetu súťaže.
6. Cena za predmet súťaže je maximálna pre zadefinovaný rozsah prác podľa
technického zadania a všetkých odovzdaných podkladov.
7. Ceny navrhované navrhovateľom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom
bol podaný návrh vyhlasovateľovi súťaže.
8. Cena uvedená v návrhu kryje všetky náklady spojené s predmetom súťaže – tabuľka
č.1 musí obsahovať celkovú cenu za predmet súťaže, t.j. sumár všetkých položiek
vrátane všetkých ostatných nákladov navrhovateľa.
9. Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať navrhovateľa o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutej ceny.
10. Pevná cena zahrňuje akékoľvek práce, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované
v technickom zadaní ale ktorých potrebu vykonania by mal navrhovateľ na základe
svojich odborných znalostí vzhľadom na predmet súťaže predpokladať.

D.2

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
Práce budú fakturované na základe preberacích protokolov jednotlivých častí dodávky.
Splatnosť faktúr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla vyhlasovateľa.

E. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Súťažné podklady poskytuje vyhlasovateľ bezplatne, zostávajú však majetkom
vyhlasovateľa.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž
kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.
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3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. V rámci vyhodnotenia návrhov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať
navrhovateľov o vysvetlenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti
uvedené v návrhu.
5. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
6. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
7. Všetky dokumenty a listiny, ktoré navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi, musia byť
podpísané navrhovateľom, štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom
štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v
mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie tejto osoby musí byť v
súlade s predloženými dokladmi o oprávnení podnikať, resp. splnomocnením.
8. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najviac vyhovuje, pričom nie je
povinný oznamovať dôvody svojho rozhodnutia. Takisto je oprávnený odmietnuť
všetky predložené návrhy.
9. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.
10. Povinnosťou navrhovateľa bude vypracovať časový harmonogram dodania
kompletnej projektovej dokumentácie vrátane prerokovaní a záverečných
odsúhlasení podľa bodu A 1.4.

F. ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1
Krycí list pre navrhovateľov
Príloha č. 2
Technické zadanie pre spracovanie projektovej dokumentácie
Príloha č. 3
Návrh Zmluvy o dielo
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Príloha č. 1)

KRYCÍ LIST PRE NAVRHOVATEĽOV
Názov: Spracovanie projektovej dokumentácie pre “Doťaženie zostatkových zásob strediska
ZPS Závod - Prieskum“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A.

Navrhovateľ:
Názov:

..........................................................................................

Adresa:

..........................................................................................

IČO:

..............................................

DIČ:

..............................................

Poverený zástupca navrhovateľa

.........................................................

tel. .............................................................fax. ..................................................................
B.

Po preštudovaní súťažných podkladov a technického zadania navrhujeme:

Tab. č. 1a Ocenenie požadovaného technického riešenia

Cena v € bez DPH

Položka
Procesný prepočet existujúcej technológie
Jednostupňová projektová dokumentácia na ZPS Závod Prieskum
Zoznam a špecifikácia zariadení, dodávok, alebo prvkov s
dlhou dodacou lehotou (DDL)
Technologický postup tlakových skúšok
Technologický postup funkčného vyskúšania relevantnej časti
strediska ZPS Závod - Prieskum
Projekt skutočného vyhotovenia
Cena celkom
Tab. č. 1b Hodinová sadzba
Položka

Cena v € /hod. bez DPH

Výkon občasného autorského dozoru projektanta a technická
podpora počas realizácie stavebnej investície
1.

za súhrnnú maximálnu cenu (platí pre Tabuľku č. 1a) vo výške:
bez DPH

.........................................EUR

DPH 20%

.........................................EUR

Celkom

.........................................EUR
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2.

v termíne:
Začatie prác:

.........................................

Ukončenie prác:

.........................................

Týmto súčasne potvrdzujeme, že údaje uvedené v ostatných prílohách ponuky budú slúžiť ako
záväzné podklady pre vyhodnocovanie našej ponuky a tiež našich prác a dodávok. Súčasne sa
zaväzujeme, že postupové termíny v prípade akceptácie ponuky pokladáme za záväzné
a sankcionované v zmysle predloženej Zmluvy o dielo.

__________________________________________________
Pečiatka, meno, priezvisko a podpis zástupcu navrhovateľa
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