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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 I,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Mgr. Annamária Mezzeyová

E-mailová adresa:

letenky2016@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)
A.1.2 Predmet súťaže
Predmetom súťaže je výber poskytovateľa služieb na „Zabezpečenie leteniek a s tým
súvisiacich služieb pri pracovných cestách“
Číslo súťaže podľa evidencie Vyhlasovateľa: OVS–16-08
A.1.3 Rozsah predmetu súťaže
Orientačný finančný objem – zabezpečenie leteniek: 250 000 EUR / 3 roky
A.1.4 Komplexnosť dodávky
Vyhlasovateľ požaduje kompletné ocenenie predmetu súťaže podľa podmienok
uvedených v týchto Súťažných podkladoch.
Navrhovateľ predloží Cenovú ponuku pre jednotlivé požadované služby špecifikované
v časti C. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE v zmysle Prílohy č. 1 k týmto Súťažným
podkladom.
A.1.5 Typ zmluvy
Výsledkom súťaže bude uzavretie Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb podľa
§269, ods. 2 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“), ktorá bude obsahovať ustanovenia dohodnuté medzi
Vyhlasovateľom a navrhovateľom.
Vyhlasovateľ si
navrhovateľmi.

vyhradzuje

právo

uzavrieť

zmluvy

s viacerými

A.1.6 Termín poskytovania služieb
Predpokladaný termín zahájenia poskytovania služieb :
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A.1.7 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 a takto určených 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 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.1.8 Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať písomne alebo elektronicky. Adresa pre
písomnú komunikáciu je uvedená v bode A.1.1 a e-mailová adresa je
letenky2016@nafta.sk

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
A.2.1 Obsah návrhu
Predložený návrh musí obsahovať informácie a 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. Návrh ceny pre predmet súťaže (v zmysle preddefinovanej tabuľky, ktorú obsahuje
Príloha č.1)
3. Čestné prehlásenie (1 podpísaný dokument) štatutárneho zástupcu navrhovateľa
resp. osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa v súvislosti so súťažou
obsahujúce nasledujúce skutočnosti:
a) že súhlasí s podmienkami súťaže, určenými Vyhlasovateľom v zmysle týchto
Súťažných podkladov a Vyhlásenia OVS
b) prehlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v návrhu
c) prehlásenie o splnení podmienok účasti v časti B.1 Osobné postavenie
4. Doklady a informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti v časti osobnej,
ekonomickej a odbornej spôsobilosti:
 Doklad o oprávnení podnikať v zmysle časti B.1 Osobné postavenie
 Údaje a potvrdenia preukazujúce finančné a ekonomické postavenie v zmysle
časti B.2 Ekonomická a finančná spôsobilosť
 Údaje a potvrdenia preukazujúce odbornú spôsobilosť v zmysle časti B.3
Odborná spôsobilosť
5. Doplňujúce informácie k poskytovaniu služieb (stručný popis):
Zabezpečenie leteniek
Napr.
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 Medzinárodná sieť, ktorej súčasťou je navrhovateľ
 Popis spôsobu vyhľadania najhospodárnejšieho leteckého spojenia
 Popis spôsobu monitoringu možných úspor, ktoré možno získať pre
Vyhlasovateľa v súvislosti s poskytovaním služieb napr. programy Frequent
Flyer, Preferd fares, Miles&More , CompanyPlus body, iné - uviesť
 Nástroje k optimalizácii cestovných nákladov (opis používaných technológií)
 Špecifikácia všetkých potrebných údajov „požiadavky“ Vyhlasovateľa, ktoré
potrebuje agent ako vstup na vyhľadanie optimálneho leteckého spojenia
 Opis vplyvov na správny výber leteckého spojenia - s ohľadom na podmienky
storna a pre-vystavenia (o čom by mali oprávnené osoby Vyhlasovateľa
informovať agenta pri zadávaní „požiadavky“, napr. upozornenie agenta pri
zadávaní požiadavky, že sa jedná o neistý termín s možnosťou prípadnej
zmeny, a o čom by mal agent informovať Vyhlasovateľa, napr. o podmienkach
storna a pre-vystavenia nízkonákladových leteckých spoločností, a pod.)
 Špecifikácia údajov, ktoré bude obsahovať „ponuka“ navrhovateľa (požadujeme
priložiť do ponuky vzor štandardne zasielanej ponuky leteckých spojení emailom napr. pre letecké spojenie do Londýna)
 Opis poskytovania služby v štandardnom reakčnom čase a v urgentných
prípadoch, s uvedením finančných podmienok v jednotlivých prípadoch
 Špecifikácia časových údajov letenkovej transakcie (napr. lehota, počas ktorej
platí predbežná rezervácia, a ostatné dôležité lehoty)
 Opis zabezpečenia check-in (on-line resp. služby prostredníctvom mobilného
telefónu – uviesť technické podmienky nutného vybavenia)
 Reporting
Služby s tým súvisiace pri pracovných cestách
napr.
 Navrhovateľ uvedie informáciu, či poskytuje služby uvedené v bode C.2 týchto
súťažných podkladov; ak áno uvedie stručné podmienky poskytovania

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 a v členení na jednotlivé časti v zmysle špecifikácie v časti C. Opis predmetu
súťaže.
Návrh musí byť vyhotovený nasledovne: vyplnenú prílohu č.1 v editovateľnej forme vo
formáte: xls; xlsx, ostatné dokumenty vo formáte pdf; jpg.
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.
Vyhlasovateľ má právo nahliadnuť do originálov dokumentov, a navrhovateľ má
povinnosť mu ho umožniť.
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A.2.3 Platnosť návrhu
Návrhy zostávajú platné počas lehoty viazanosti návrhov do 31.08.2016.

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV
A.3.1 Označenie obalov s návrhmi
Navrhovatelia predkladajú návrhy do emailovej schránky: letenky2016@nafta.sk.
A.3.2 Miesto a termín predkladania návrhov
Lehota na predkladanie návrhov uplynie: 22.4.2016 do 14:00 hod.
Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené navrhovateľovi neotvorené, ak
Vyhlasovateľ nerozhodne inak.

B. PODMIENKY ÚČASTI
B.1

OSOBNÉ POSTAVENIE VRÁTANE POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH SA ZÁPISU DO
PROFESIJNÝCH ALEBO OBCHODNÝCH REGISTROV
Navrhovateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ich splnenie
preukazuje predložením Čestného prehlásenia štatutárneho zástupcu, resp. osoby
oprávnenej konať v mene navrhovateľa v súvislosti so súťažou potvrdzujúce nasledujúce
skutočnosti:
a) že sa navrhovateľ nezúčastnil na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov,
b) že účasťou v súťaži, vykonávaním úkonov a uzatváraním súvisiacich dokumentov
nedochádza zo strany navrhovateľa k žiadnemu porušeniu:
(i)

akejkoľvek zmluvy alebo iných dokumentov a dohôd, ktorých je navrhovateľ
zmluvnou stranou alebo ktorými je viazaný, a/alebo

(ii)

žiadneho platného zákona, vyhlášky, nariadenia alebo iného predpisu či už
všeobecnej alebo individuálnej povahy.

c) že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, alebo nie je v obdobnej situácii podľa
zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla.
d) že na jeho majetok nebol ku dňu vyhlásenia súťaže vyhlásený konkurz, povolená
reštrukturalizácia, nie je v likvidácii a nemá v evidencii nedoplatky v oblasti štátnej správy
(daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevky na starobné dôchodkové sporenie)
e) že sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich
piatich rokov.
Skutočnosť, že je navrhovateľ oprávnený poskytovať službu, preukáže predložením dokladu
o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci
navrhovateľa poskytovať požadovanú službu. Doklad o oprávnení podnikať musí odrážať
skutočný stav v čase, v ktorom sa navrhovateľ zúčastňuje súťaže.

B.2

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
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Navrhovateľ preukazuje ekonomickú a finančnú spôsobilosť predložením nasledovných
podkladov a uvedením nasledovných informácií:
1. Prehľadom ročných výnosov/tržieb navrhovateľa za poskytovanie služieb (zabezpečenie
leteniek) za posledné dva roky.
2. Potvrdením poisťovne o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v
súvislosti s výkonom predmetu súťaže.
Pozn.
Vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o predloženie nasledovného potvrdenia:
Potvrdenie banky/bánk o schopnosti navrhovateľa plniť finančné záväzky. V predmetnom
vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že navrhovateľ :
-

nebol za posledné 3 roky v nepovolenom debete

-

v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár

-

jeho bankový účet nie je predmetom exekúcie a za posledné 3 roky nebol

a zároveň navrhovateľ predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých
potvrdenie predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky.

B.3

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Navrhovateľ preukazuje odbornú spôsobilosť
a uvedením nasledovných informácií:

predložením nasledovných podkladov

1. Zoznam odberateľov, ktorým boli poskytnuté opakovane služby rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti (Zmluva rámcového charakteru) v minimálnom
finančnom objeme 50.000,-EUR/ročne a počte vystavených leteniek 200-300ks/ročne
- za predchádzajúce 2 roky v oblasti predmetu súťaže podľa ods. C.1 týchto Súťažných
podkladov (za zabezpečenie leteniek) s uvedením názvu spoločnosti, adresy spoločnosti,
mena a e-mailovej adresy kontaktnej osoby, ktorá môže potvrdiť uvedené informácie.
2. Údajmi o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi
Navrhovateľ preukáže spôsobilosť predložením údajov:
2.1 Celkový počet zamestnancov spoločnosti v rámci Slovenskej republiky,
s uvedením profesijnej štruktúry
2.2 Zloženie realizačného tímu pre poskytovanie služby (zabezpečenie leteniek),
ktorý je navrhovateľ pripravený poskytnúť v prípade úspechu na plnenie predmetu
súťaže, s dôrazom na osoby, ktoré budú priamo poskytovať služby (agentov) a budú
kontaktnými osobami pre oprávnené osoby Vyhlasovateľa, a zároveň uvedie osobu
zodpovednú za poskytovanie služieb.
Navrhovateľ preukáže odbornosť tímu (s dôrazom na preukázanie skúseností
agentov) predložením profesijných životopisov jeho členov, spracovaných minimálne
v nižšie uvedenej štruktúre:
meno a priezvisko kľúčového experta/agenta/, b) štátna príslušnosť, c) dosiahnuté
vzdelanie, d) akademický titul, e) jazykové znalosti, f) súčasná pracovná pozícia,
g) kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu súťaže (zabezpečenie leteniek), h) prehľad
profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu súťaže, i) referenčné zákazky
realizované kľúčovým expertom s uvedením minimálne (i) názvu zákazky, (ii)
stručného opisu zákazky, (iii) pozíciu experta pri realizácii zákazky (iv) názvu
objednávateľa zákazky a (v) osoby na strane objednávateľa zákazky, u ktorej si je
možné uvádzané informácie overiť, j) vlastnoručný podpis kľúčového experta.
Zároveň navrhovateľ uvedie informácie ohľadom zastupiteľnosti agentov.
3. Doklad preukazujúci členstvo navrhovateľa v medzinárodnom združení leteckých
dopravcov, oprávňujúce navrhovateľa na predaj leteckej dopravy iným
osobám/organizáciám (napr. IATA – International Air Transport Association)
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4. Potvrdenie o technickom vybavení pre poskytovanie služieb (zabezpečenie leteniek),
obsahujúce informácie:
- potvrdenie, preukazujúce že navrhovateľ má povolenie na vstup do minimálne 1
medzinárodného rezervačného systému (napr. Amadeus, Galileo, resp. ich
ekvivalenty)
-

on-line systém rezervácie leteniek, ktorým navrhovateľ disponuje a jeho popis.

-

počet terminálov rezervačného systému, ktoré má navrhovateľ k dispozícii

5. Certifikát systému riadenia a kvality

C. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je vymedzenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri
zabezpečení leteniek a s tým súvisiacich služieb pri preprave osôb do zahraničia pre spoločnosť
NAFTA a.s. (ďalej len „služby“). Vyhlasovateľ požaduje zabezpečenie služieb za nasledujúcich
podmienok:

C.1 ZABEZPEČENIE LETENIEK
Pod zabezpečením leteniek sa rozumie poskytnutie nasledovných služieb:
C.1.1 LETENKOVÁ TRANSAKCIA
 Vyhľadanie požadovaného leteckého spojenia
1. variant: s vyhľadávaním leteckého spojenia prostredníctvom agenta
Pri tomto spôsobe bude oprávnená osoba Vyhlasovateľa požadovať vyhľadanie
leteckého spojenia agentom, a pošle agentovi potrebné údaje k vyhľadaniu.
Navrhovateľ zašle Ponuku, obsahujúcu minimálne 3 varianty leteckého spojenia
spolu s cenovou kalkuláciou tak, aby si mohol Vyhlasovateľ vybrať optimálne letecké
spojenie za najvýhodnejšiu cenu a/alebo najrýchlejšie letecké spojenie (dostupné na
trhu pre danú destináciu, v danej triede a kvalite pre požadovaný termín - v čase
ponuky).
Ponuku požaduje Vyhlasovateľ doručiť v prehľadnej forme v štandardnom reakčnom
čase navrhovateľa, v urgentných prípadoch v pohotovostnom (v rýchlejšom)
reakčnom čase.
Ponuka bude obsahovať údaje o podmienkach min. 3 leteckých spojení vrátane
informácií o leteckých spoločnostiach.
Letecké spojenia požaduje Vyhlasovateľ zoradiť takým spôsobom, že na 1.mieste
v poradí bude uvedený najvýhodnejší variant na základe odporučenia agenta
navrhovateľa - po zohľadnení konečnej ceny, a poplatkov za prípadné prevystavenie alebo zrušenie vystavenej letenky, ostatné možnosti budú zoradené
zostupne podľa ceny alebo najrýchlejšieho spojenia (všeobecne podľa požiadavky
formulovanej Vyhlasovateľom) .
2. variant: bez vyhľadávania leteckého spojenia prostredníctvom agenta
Pri tom spôsobe pošle oprávnená osoba Vyhlasovateľa požiadavku na vystavenie
letenky navrhovateľovi. Požiadavka bude obsahovať presné informácie o leteckom
spojení. Agent bude informovať oprávnenú osobu Vyhlasovateľa o cene letenky, po
odsúhlasení vystaví agent letenku.
 Predbežná rezervácia telefonicky, faxom, e-mailom
 Možnosť zrušenia/zmeny predbežnej rezervácie (pred vystavením letenky)
 Zaslanie Ceny za letecké spojenie/3 spojenia. Cenu v ponuke požaduje
Vyhlasovateľ uviesť ako konečnú a maximálnu, t.j. v cene budú zahrnuté všetky
poplatky súvisiace s plnením záväzkov navrhovateľa (v prehľadnom členení: cena za
letenku + letiskové poplatky + transakčné poplatky). Zároveň v ponuke požadujeme
8
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uviesť finančné podmienky pre-vystavenia vystavenej letenky a storno poplatku za
zrušenie vystavenej letenky (v členení poplatok navrhovateľa + poplatok leteckej
spoločnosti, resp. letiska).
 Zabezpečenie okamžitej rezervácie v rezervačnom systéme navrhovateľa
 Operatívne vystavenie letenky, vrátane spiatočných leteniek,
prevažne medzinárodné (Európa) a vnútroštátne lety – ekonomická a biznis trieda
 Zaslanie elektronických leteniek osobám oprávneným za Vyhlasovateľa objednávať
letenky prostredníctvom e-mailu
 On-line check-in; ak je táto služba možná, aplikovateľná
 Upozornenie Vyhlasovateľa na povinnosť vybavenia vstupného cestovného víza do
krajiny príletu, resp. tranzitného víza
C.1.2 STORNO VYSTAVENEJ LETENKY
 V prípade potreby zrušenia už vystavenej letenky na základe požiadavky
Vyhlasovateľa – požadujeme minimalizovať storno poplatky navrhovateľa a leteckej
spoločnosti
C.1.3 PRE-VYSTAVENIE, ZMENA LETENKY
 V prípade potreby zmeny už vystavenej letenky na základe požiadavky
Vyhlasovateľa – požadujeme minimalizovať poplatky za refund a pre-vystavenie
navrhovateľa a leteckej spoločnosti
C.1.4 ĎALŠIE požadované služby (ich pokrytie požadujeme v cenotvorbe C.1.1 až C.1.3)
 Všetky ostatné súvisiace služby, potrebné k poskytnutiu služby
 Zabezpečenie kvality a bezpečnosti poskytovaného predmetu súťaže
 Monitoring možných úspor, ktoré možno získať pre Vyhlasovateľa v súvislosti
s poskytovaním služieb
 Zabezpečenie optimalizácie cestovných nákladov

C.2 SÚVISIACE SLUŽBY PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH (NA ZÁKLADE POŽIADAVKY
VYHLASOVATEĽA)
Súčasťou komplexného servisu pri pracovných cestách (ďalej len „komplexný servis“) je
okrem služieb uvedených v bode C.1 tiež zabezpečenie ostatných nadväzujúcich služieb (na
základe požiadaviek Vyhlasovateľa):
 transfery na letisko vozidlami strednej triedy (Bratislava, Viedeň, Budapešť, Brno, Košice)
zo sídla, resp. prevádzok NAFTA a.s. (Bratislava, Plavecký Štvrtok, Michalovce) a späť /
a z letiska v mieste pobytu


vybavovanie víz (pri zabezpečení víz je požiadavka Vyhlasovateľa na poskytnutie služby:
„na kľúč“ – od prevzatia cestovného pasu vrátane žiadosti so všetkými potrebnými
náležitosťami od oprávnenej osoby Vyhlasovateľa po odovzdanie cestovného pasu
s vízami oprávnenej osobe Vyhlasovateľovi)

 cestovné lístky (autobusové, vlakové, lodné a trajektové),
 poistenie
 zabezpečenie poskytnutia ubytovacích (a s tým súvisiacich stravovacích) služieb
 zabezpečenie konferencií, kongresov, seminárov
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D. URČENIE CENY, FAKTURÁCIA
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, bez DPH.
3. Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s dodaním predmetu súťaže (podľa týchto Súťažných podkladov a návrhu zmluvy).
4. Navrhovateľ predloží Návrh na predmet súťaže pre jednotlivé požadované služby po
položkách vo forme vyplnenej preddefinovanej tabuľky, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1
k týmto Súťažným podkladom.
5. Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať navrhovateľa o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutých cien za služby.

D.2

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
Požiadavka Vyhlasovateľa: Vykazovanie/fakturovanie leteniek takým spôsobom, aby bola
možná kontrola poplatkov (cena letenky, letiskové poplatky, transakčné poplatky).
Fakturácia
ALTERNATIVA 1 (požiadavka Vyhlasovateľa)
Navrhovateľ je oprávnený vystaviť faktúru jednorázovo (1x mesačne), až po poskytnutí
služieb za príslušný kalendárny mesiac. Navrhovateľ je povinný na faktúre uviesť
k jednotlivej letenkovej transakcii identifikačné údaje, minimálne v rozsahu: objednávateľ
letenky, meno cestujúceho, dátum letu, letecké spojenie, druh poplatku. Vyhlasovateľ
spresní údaje, ktoré bude požadovať uviesť na faktúre, v návrhu zmluvy.
Splatnosť faktúr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa.
ALTERNATÍVA 2 (môže doplniť navrhovateľ):
.......................................... (napr. platby formou cestovných platobných kariet, s následnou
jednorazovou fakturáciou; uviesť detaily ponúknutého spôsobu fakturácie, vrátane
informácie, či je ponúknutý spôsob aplikovateľný pre platby u všetkých leteckých
spoločností)

E. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
2. V rámci vyhodnotenia návrhov si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať navrhovateľov o
vysvetlenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti uvedené v návrhu.
3. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
4. Návrhy sa nevracajú navrhovateľovi, ale zostávajú archivované u Vyhlasovateľa ako súčasť
dokumentácie súťaže.
5. 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.
6. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.
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F. DÔVERNOSŤ PROCESU SÚŤAŽE
Informácie obsiahnuté v týchto Súťažných podkladoch, informácie, ktoré si navrhovateľ
a Vyhlasovateľ vymenili v súvislosti s touto súťažou, na rokovaní o cene a zmluvných
podmienkach, ako aj všetky informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo niektorej strany sú prísne
dôverné (dôverné informácie) a navrhovateľ ich nesmie prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe
a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Vyhlasovateľa.

G. ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1
Formulár pre Návrh ceny
Uchádzač ktorý má záujem o predloženie cenovej ponuky, požiada o zaslanie prílohy č. 1
prostredníctvom emailovej adresy: letenky2016@nafta.sk, najneskôr do 20.4.2016 do 9:00 h.
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