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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 Bratislava1,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B

Krajina:

Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:

Kontaktná osoba:
Telefón:

A.1.2

NAFTA a.s.
podateľňa
Prevádzkovo-technická budova č. 900
900 68 Plavecký Štvrtok
Slovenská republika

Ing. Petra Volková
+421 34 697 4551

E-mail:

coiled.tubing@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

Predmet výberového konania
Predmetom výberového konania je: Prečistenie stupačiek na sonde Závod 76 pomocou
navinutých stupačiek
Podrobná špecifikácia a požiadavky tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

A.1.3

Typ zmluvy
Objednávka / Zmluva o poskytovaní služby / Zmluva o dielo
Schválenie zmluvy podlieha schvaľovaciemu procesu vyhlasovateľa.

A.1.4

Miesto a čas dodania
Miestom dodania je : sonda Závod 76
Predpokladaný dátum dodania: 11/2015 máj / jún 2016

A.1.5

Hodnotenie ponúk
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,
pričom návrh zmluvy predloží navrhovateľom vyhlasovateľ.
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.
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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 komunikáciu je uvedená
v bode A.1.1.

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE PONUKY

A.2.1

Obsah ponuky
Predložená ponuka 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. Vyplnený krycí list s vyjadrením cien a uvedenie záručnej lehoty (v prílohe č.2).
3. Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu resp. osoby oprávnenej konať v súvislosti
s výberovým konaním potvrdzujúce nasledujúce skutočnosti:
a) že Navrhovateľ súhlasí so Súťažnými podmienkami vyhlásených 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.

A.2.2

Vyhotovenie ponuky
Navrhovateľ môže predložiť len jednu ponuku.
Ponuka musí byť vyhotovená na celý predmet výberového konania, a to v slovenskom,
českom, resp. anglickom jazyku.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača alebo perom s nezmazateľným atramentom a pod.
Ponuka musí byť zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých
častí.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou poverenou k tomuto úkonu.

A.2.3

Platnosť ponuky
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.3.2016, resp. počas zmluvného vzťahu
v prípade uzatvorenia zmluvy.

A.2.4

Variantné riešenie
Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia.

A.3

PREDKLADANIE PONÚK

A.3.1

Označenie obalov s ponukami
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Navrhovatelia predkladajú návrhy v zabezpečenej obálke ako aj v elektronickej podobe
(vo formáte .pdf) ako prílohu písomnej ponuky na CD, DVD, alebo USB nosiči.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom SÚŤAŽ - NÁVRH - NEOTVÁRAŤ a heslom
súťaže „Vinuté stupačky“ s uvedením sídla navrhovateľa (odosielateľa) a sídla
vyhlasovateľa uvedeného nižšie.

A.3.2

Miesto a termín predkladania ponúk
Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
podateľňa
Ing. Petra Volková
Prevádzkovo-technická budova č. 900
900 68 Plavecký Štvrtok
Slovenská republika
Lehota na predkladanie návrhov uplynie: 16.10.2015.2015 do 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 NAVRHOVATEĽA
Technická spôsobilosť navrhovateľa bude preukázaná týmito informáciami:
1. Zoznam dodávok v totožnej alebo podobnej oblasti za posledné 3 roky ako dodávateľ

C. URČENIE CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA
C.1

SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet výberového konania 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 vznikli v súvislosti
s dodaním predmetu výberového konania – príloha č.1 (Krycí list).
4. Komisia na vyhodnotenie ponúk môže požiadať navrhovateľov o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutej ceny.

C.2

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

C.3

ZÁRUKA
Záručná lehota je 24 mesiacov od uskutočnenia služby.

D. 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
oznámením na www.nafta.sk.
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. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho
cenového návrhu formou elektronickej aukcie.
6. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
7. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
8. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s víťazným navrhovateľom a Vyhlasovateľ
sa nerozhodne inak, Vyhlasovateľ si vyhradzuje 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 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo tento návrh kedykoľvek počas rokovaní
akceptovať.
9. 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.
10. 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.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah s viacerými uchádzačmi.
12. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.

E. ZOZNAM PRÍLOH
E.1

PRÍLOHA Č.1 – ŠPECIFIKÁCIA

E.2

PRÍLOHA Č.2 – KRYCÍ LIST
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E.3

PRÍLOHA Č. 1 – ŠPECIFIKÁCIA
Postup prác na sonde Závod 76

Cieľ opravy:
Prečistiť stúpačky, odstrániť zátku z usadzovacej vsuvky a vykonať čerpací pokus.
1) Montáž navinutých stúpačiek (CT) , nádrží a jednotky na spaľovanie plynu (F-O-F). Nádrže
a jednotku F-O-F zabezpečí spoločnosť NAFTA a.s.
2) Zapustenie CT na hlavu zátky v stúpačkách a premytie sondy v hĺbke 516m.
3) Prepracovanie, prípadne vypláchnutie stúpačiek do hĺbky 4160,6m
Jazda č.1 s rotačným nástrojom
24h
Jazda č.2 s tryskou
24 h
Rátať s oboma jazdami za stanovený čas.
4) Vykonať tlakovú skúšku stupačiek na 10 MPa, prípadne overiť prítok do stúpačiek po každej
jazde a tým overiť komunikáciu s ložiskom. Táto skúška sa vykoná v rámci stanoveného času
pre jazdu.
5) Aplikovať kyselinu na uvoľnenie zátky Camco A.
6) Vykonať tlakovú skúšku stúpačiek na 10 MPa, prípadne prítok do so stúpačiek a tým overiť
komunikáciu s ložiskom.
7) Zapustiť náradie do hĺbky 4160m a premyť sondu. Pokúsiť sa o chytenie a vytiahnutie zátky
Camco A z usadzovacej vsuvky Camco D.
Jazda č.3 s JDC overshotom a hydraulickými nožnicami
12h
Jazda č.4 s JDC overshotom a dual impact hammer
12h
Rátať s oboma jazdami za stanovený čas.
8) Vykonať tlakovú skúšku stúpačiek na 10 MPa, prípadne overiť prítok do stúpačiek po každej
jazde a tým overiť komunikáciu s ložiskom. Táto skúška sa vykoná v rámci stanoveného času
pre jazdu.
9) Zapustiť náradie do hĺbky 4160,6m, premyť sondu a odfrézovať zátku Camco A usadenú v
usadzovacej vsuvke Camco D.
Jazda č.5 s frézou 1 11/16“
24h
Jazda č.6 s frézou 2 1/8“
24h
Rátať s oboma jazdami za stanovený čas.
10) Vykonať tlakovú skúšku stúpačiek na 10 MPa, prípadne overiť prítok do stúpačiek po každej
jazde a tým overiť komunikáciu s ložiskom. Táto skúška sa vykoná v rámci stanoveného času
pre každú jazdu.
11) Overiť priechodnosť stúpačiek do hĺbky 4163,5 m (plná päta stúpačiek).
12) Čerpací pokus - zníženie hladiny pomocou dusíka do 1500m a oživenie sondy. F-O-F
jednotku zabezpečí spoločnosť NAFTA a.s.
13) Demontáž navinutých stúpačiek, nádrží a F-O-F jednotky.

5

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
E.4

PRÍLOHA Č. 2-KRYCÍ LIST

Vinuté stupačky
Krycí list
Navrhovateľ:

A.
Názov:

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

Adresa:

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

IČO.:

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

DIČ:

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

Poverený zástupca navrhovateľa

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

Tel.: .............................................................Fax. ..................................................................
B.

Po preštudovaní súťažných
požadovaného rozsahu:

podkladov

navrhujeme

vykonanie

prác

a dodávok

1. cena:
Cena celkom v EUR bez DPH *:
2. termín realizácie:

november 2015

3. záručná lehota:

……........ mesiacov.

Platnosť ponuky je stanovená do 31.3.2016
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

*Poznámka: Dodávateľ priloží ku kryciemu listu rozpis ceny v zmysle jednotlivých
krokov špecifikácie v samostatnej prílohe.
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