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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY
A.1.1

Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:
Vyhlasovateľ č.1
Názov organizácie:

NAFTA a.s.

IČO :

36 286 192

IČ DPH :

SK2022146599

Sídlo spoločnosti :

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaná :

Obchodný register Okresného súdu Bratislava1,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B

Krajina:

Slovenská republika

Vyhlasovateľ č.2
Názov organizácie:

POZAGAS A.S. a.s.

IČO :

31435688

IČ DPH :

SK2020357372

Sídlo spoločnosti :

Malé námestie 1, 901 01 Malacky

Zapísaná :

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddelenie Sa, vložka číslo 1271/B

Krajina:

Slovenská republika

Vyhlasovateľ č.1 a Vyhlasovateľ č.2 ďalej spolu aj ako „Vyhlasovatelia“ alebo ako
„Vyhlasovateľ“

A.1.2

Kontaktná osoba vyhlasovateľov:

Ing. Lujza Kimličková

E-mail:

subsurface.valve@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je:




Dodávka podpovrchových bezpečnostných ventilov stúpačkových klapkových
z povrchu ovládaných, s vyrovnávacím ventilom na klapke, s príslušenstvom pre
spoločnosti:
1. NAFTA a.s.
2. POZAGAS a.s.. .
Zodpovedajúca dokumentácia a certifikáty.

Detailná špecifikácia je uvedená v prílohe č.2 Súťažných podkladov. (Príloha č. 2a
NAFTA a.s.; Príloha č. 2b POZAGAS a.s.
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A.1.3

Typ zmluvy
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva bude uzatvorená osobitne so spoločnosťou NAFTA a.s a osobitne so
spoločnosťou POZAGAS a.s.

A.1.4

Miesto a termín dodania
Miestom dodania je :

 Pre NAFTA a.s. sklad Plavecký Štvrtok (DDP Plavecký Štvrtok): NAFTA a.s.,
Plavecký Štvrtok 900, 900 68 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika.

 Pre POZAGAS a.s.(DDP Malacky), zberné plynové stredisko ZS6, Brnenská 11,
901 01 Malacky, Slovenská republika.
Predpokladaný termín dodania: September 2016, najneskorší termín December 2016.

A.1.5

Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba platné ponuky (ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami
a podmienkami výberu dodávateľa) navrhovateľov.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov
a takto určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú 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.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho
cenového návrhu formou elektronickej aukcie.
Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú oznámené
navrhovateľom minimálne dva pracovné dni pred jej uskutočnením.

A.1.6

Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať elektronicky. Adresa vyhlasovateľa pre
elektronickú komunikáciu je uvedená v bode A.1.1: subsurface.valve@nafta.sk.

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.
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2. Cena:
 Vyplnený krycí list s vyjadrením fixných cien a uvedenie záručnej lehoty (v prílohe
č.1).
 Vyplnené tabuľky - ceny v prílohách č. 2a; 2b.
3. Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu resp. osoby oprávnenej konať v súvislosti
s výberovým konaním potvrdzujúce nasledujúce skutočnosti:
a) že Navrhovateľ súhlasí so Súťažnými podmienkami vyhlásenými Vyhlasovateľom,
b) o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov uvedených
v ponuke.
4. Garancia ekonomickej a technickej spôsobilosti podľa bodu B1 nižšie.
5. Splnenie technických podmienok podľa bodu B2 nižšie.
6. Uvedenie referencií v porovnateľnom segmente dodávok za posledné 3 roky.
7. Návrhy zmlúv podpísané osobou oprávnenou konať za navrhovateľa.

A.2.2

Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený na celý predmet výberového konania, a to v slovenskom,
českom, resp. anglickom jazyku.
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača alebo perom s nezmazateľným atramentom a pod.
Návrh bude predložený aj na CD/DVD/USB.
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 poverenou k tomuto úkonu.

A.2.3

Platnosť návrhu
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.12.2016

A.2.4

Variantné riešenie
Predloženie variantného riešenia nie je dovolené.

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV
A.3.1

Označenie obalov s návrhmi
Navrhovatelia predkladajú návrhy v zabezpečenej obálke ako aj v elektronickej podobe
na CD/DVD/USB. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom
SÚŤAŽ – CENOVÝ NÁVRH - NEOTVÁRAŤ
a heslom súťaže „Podpovrchové bezpečnostné ventily“
s uvedením sídla navrhovateľa (odosielateľa) a sídla vyhlasovateľa uvedeného nižšie.
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A.3.2

Miesto a termín predkladania návrhov
Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
Ing. Lujza Kimličková
Votrubova 1, P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
Lehota uplynie: 9.5.2016 o 13:00 hod
Lehota uplynie: 16.5.2016 o 13:00 hod

Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené navrhovateľovi neotvorené.

B.

PODMIENKY ÚČASTI

B.1

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ NAVRHOVATEĽA
Ekonomická a finančná spôsobilosť navrhovateľov bude preukázaná týmito informáciami:
1. Ekonomická situácia a čestné prehlásenie – pozitívna referencia od banky.
2. Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu navrhovateľa alebo osoby oprávnenej
konať v predmetnej veci, že Navrhovateľ nie je v likvidácii, nebol na neho
vyhlásený konkurz a nemá nedoplatky v daňovej oblasti.

B.2

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Technická spôsobilosť navrhovateľa bude preukázaná týmito informáciami:
1.

Zoznam dodávok v totožnej alebo podobnej oblasti za posledné 3 roky ako
predmet obstarania.

2.

Predloženie nasledujúcich certifikátov:
a) Certifikát kvality a Certifikát o zhode.
b) Inštrukcie o prevádzke a údržbe.

3.

Čestné prehlásenie navrhovateľa:
a) že je výrobcom zariadenia,
b) v prípade ak nie je výrobcom, že je schopný zaručiť možnosť údržby , resp.
servisu daného zariadenia.

C. URČENIE CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA
C.1

SPÔSOB URČENIA CENY
1.

Cena za predmet obstarania 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.
Navrhovateľ navrhne cenu predmetu obstarania formou vyplnených tabuliek
v tomto zložení:
a/ Krycí list ( príloha č.1) - navrhovaná zmluvná cena bez DPH
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b/ Špecifikácia (príloha č. 2a; 2b) - navrhovaná zmluvná cena bez DPH

C.2

3.

Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti
s dodaním predmetu výberového konania – príloha č.1 (Krycí list).

4.

Komisia na vyhodnotenie ponúk môže požiadať navrhovateľa o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutej jednotkovej ceny.

FAKTURÁCIA
Splatnosť faktúr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa.

C.3

ZÁRUKA
Záručná lehota je min. 24 mesiacov od prevzatia tovaru vyhlasovateľom.

D.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1.

Súťažné podklady poskytujú
majetkom vyhlasovateľov.

vyhlasovatelia

bezplatne,

zostávajú

však

2.

Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž
kedykoľvek zrušiť. Navrhovatelia ktorí budú známi budú informovaní o tejto
skutočnosti. Navrhovatelia budú taktiež informovaní uverejnením oznámenia na
internetovej stránke vyhlasovateľa www.nafta.sk.

3.

Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.

V rámci vyhodnotenia návrhov si vyhlasovatelia vyhradzujú 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.

V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s víťazným navrhovateľom
a Vyhlasovatelia sa nerozhodnú inak, Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo prijať
ponuku iného navrhovateľa a/alebo pokračovať v negociačnom procese s iným
navrhovateľom, resp. inými navrhovateľmi. Takéto následné rokovania resp.
komunikácia a úkony s tým súvisiace nebudú v žiadnom prípade považované
za odmietnutie pôvodného návrhu a Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo tento
návrh kedykoľvek počas rokovaní akceptovať.

8.

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.

9.

Vyhlasovatelia sú oprávnení vybrať si návrh, ktorý im najviac vyhovuje, pričom
nie sú povinní oznamovať dôvody svojho rozhodnutia. Takisto sú oprávnení
odmietnuť všetky predložené návrhy.

10.

Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového
obmedzenia.
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E.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1 – Krycí list
Príloha č. 2 :
2a) Špecifikácia podpovrchových bezpečnostných ventilov pre NAFTA a.s.
2b) Špecifikácia podpovrchových bezpečnostných ventilov pre POZAGAS a.s..
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Príloha č. 1)

Podpovrchové bezpečnostné ventily
Krycí list
A.

Navrhovateľ:
Názov:

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

Adresa:

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

IČO.:

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

DIČ:

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

Poverený zástupca navrhovateľa

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

Tel.: .............................................................E-mail.................................................................
B.

Po preštudovaní súťažných
požadovaného rozsahu:

podkladov

navrhujeme

vykonanie

prác

a dodávok

1. cena:
Cena celkom EUR bez DPH
NAFTA a.s. Podpovrchové bezpečnostné ventily vrátane
príslušenstva a dopravy (sumár prílohy č.2a)
POZAGAS a.s.. : Podpovrchové bezpečnostné ventily
vrátane príslušenstva a dopravy (sumár prílohy č.2b)
Cena spolu pre celú dodávku
2. v termíne

……………………………………..

3. záručná lehota:

……........................... mesiacov.

Platnosť ponuky je stanovená do .............................2016
Týmto súčasne potvrdzujeme, že údaje uvedené v zostávajúcich prílohách návrhu budú slúžiť ako
záväzné podklady pre vyhodnocovanie nášho návrhu a tiež našich prác a dodávok.

..................................................................................................
Pečiatka, meno, priezvisko a podpis zástupcu navrhovateľa
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