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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

A.1.2

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Bc. Lujza Kimličková

Telefón:

02 40 24 25 63

Fax:

02 40 24 25 16

E-mail:

inspekcie.plynovodov@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je vykonanie vonkajšej inšpekcie plynovodov a prípojok sond
a stredísk prevádzkovaných NAFTA a.s. Celková predpokladaná dĺžka vykonanej
inšpekcie bude cca 280 000 m. Inšpekcie budú vykonávané v rozpätí rokov 2013
– 2018.
Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch a Technickej
špecifikácii.
Poznámka:
Víťazovi súťaže poskytne objednávateľ mapové podklady v tlačenej forme so
zakreslenými a označenými trasami plynovodov a prípojok sond. Vyhlasovateľ
zabezpečí potrebné vstupy na pozemky ktoré nie sú v jeho vlastníctve.

A.1.3 Typ zmluvy
Zmluva o dielo bude uzatvorená na obdobie rokov 2013 -2018, s možnosťou
opcie na roky 2019 a 2020.
Návrh ZOD bude zaslaný uchádzačom po prihlásení sa do súťaže na kontaktnú
osobu navrhovateľa.
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A.1.4

Miesto a termín dodania
Miestom realizácie sú plynovody, prípojky a strediská prevádzkované Nafta a.s.
Predpokladané zahájenie 1. etapy Diela 16.10.2013
Ukončenie 1.etapy – cca 30.11.2013
Dobu realizácie upresní a navrhne navrhovateľ.
Inšpekcie budú vykonávané v rozpätí rokov 2013 – 2018. Predpokladané dĺžky
výkonu inšpekcie sú nasledovné:

1.etapa

Rok

Vonkajšia inšpekcia/ m

2013

6 600

Každá ďalšia etapa bude predstavovať cca 1 rok a výkon cca 55 000m, spolu
roky 2013-2018 cca 281 600m.

Vybraný zhotoviteľ zrealizuje inšpekciu každej jednotlivej etapy alebo jej časti na
základe
dohody
a výzvy
kompetentného
pracovníka
vyhlasovateľa,
zodpovedného za vyhradené technické zariadenia plynové, ktorý vyšpecifikuje
príslušnú trasu.

A.1.5 Harmonogram súťaže
Obchodná verejná súťaž sa bude realizovať v dvoch kolách:
1. kolo - Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia
doručením e-mailu vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
prejavia záujem o účasť v súťaži. Následne vyhlasovateľ všetkým
navrhovateľom, ktorí prejavili záujem o účasť v súťaži, e-mailom na
navrhovateľom určenú e-mailovú adresu doručí návrh ZOD.
2. kolo – Splnenie podmienok účasti a predloženie cenových návrhov navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi v termíne 30.8.2013 do 11:00 hod.
príslušné doklady a cenovú ponuku spôsobom uvedeným v bode 7 tohto
Vyhlásenia. Následne vyhlasovateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti
a cenové návrhy.

A.1.6 Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne
v zmysle vyhlásenia súťaže.
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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.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie
finálneho cenového návrhu formou elektronickej aukcie. Aktualizácia cenového
návrhu musí byť premietnutá do jednotlivých položiek z ktorých pozostáva
sumárna cena za Dielo.
Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú
oznámené navrhovateľom minimálne dva pracovné dni pred jej uskutočnením.

A.1.7 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
inspekcie.plynovodov@nafta.sk
Navrhovateľ pri prihlásení sa do súťaže uvedie meno/mená, telefónne číslo a emailovú adresu kontaktnej osoby s ktorou bude počas súťaže vyhlasovateľ
komunikovať.

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
A.2.1 Obsah návrhu
Návrh predložený do 2.kola 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 a kontaktnú osobu prostredníctvom
ktorej bude vyhlasovateľ s navrhovateľom komunikovať.

2.

Vyhlásenie navrhovateľa ako jeden dokument (originál)



že súhlasí s podmienkami súťaže určenými vyhlasovateľom, podpísané
osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.



o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov a údajov uvedených
v návrhu.

3.

Garancie ekonomickej a odbornej spôsobilosti k požadovaným dodávkam
a prácam uvedené v bode B1 a B2

4.

Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou súťažných podkladov, na znak súhlasu s jej podmienkami, pričom
však schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu
vyhlasovateľa (1 vyhotovenie -originál )

5.

Krycí list s prehlásením súhrnnej pevnej ceny a uvedením záručnej lehoty
(vyplnený formulár príloha č.1- originál).

6.

Cenový návrh obsahujúci položky, z ktorých pozostáva cena ( jednotkové
ceny, hodinové sadzby a pod.)
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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.
Okrem písomnej formy bude návrh predložený aj v digitálnej forme na
CD/DVD/USB. Výkaz výmer bude predložený v programe excel, ostatné
dokumenty ktoré tvoria súčasť ponuky budú naskenované vo formáte pdf.
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.
Pri dokladoch kedy nie je uvedené, že je požadovaná overená fotokópia alebo
originál, postačuje neoverená fotokópia dokumentu

A.2.3

Platnosť návrhu
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.12.2015. , navrhovateľ má možnosť
predĺžiť ju na obdobie trvania ZOD. Pri posudzovaní návrhov bude brať
vyhlasovateľ do úvahy aj dobu platnosti cenového návrhu.

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV

A.3.1

Označenie obalov s návrhmi
Navrhovatelia predkladajú návrhy v zabezpečenej obálke ako aj na CD/DVD/USB
(vo formáte xls. a .pdf) ako prílohu návrhu. Obálka musí byť zreteľne označená
nápisom:
SÚŤAŽ - NÁVRH - NEOTVÁRAŤ
a heslom súťaže „Vonkajšie inšpekcie plynovodov“
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.
Bc. Lujza Kimličková
Votrubova 1
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Lehota na predloženie dokladovej časti a cenového návrhu (1.kolo súťaže)
Lehota uplynie : 30.8.2013 o 11 00 hod
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Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené navrhovateľovi neotvorené.
B.

PODMIENKY ÚČASTI

B.1

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

predložením

1.

Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za spôsobené škody

2.

Čestné vyhlásenie uchádzača vystavené ako jeden dokument podpísané
osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.:



že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, že
nie je v konkurze ani likvidácii, že nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,



že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii
podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,



že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatneodsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním,



že uchádzač sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností
v období predchádzajúcich troch rokov



že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie

3.

Potvrdenie príslušného Daňového úradu, že uchádzač nemá v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky.

4.

Potvrdenie príslušnej inštitúcie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike
alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike ani
evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

Ak uchádzač v stanovenej lehote nezíska v zmysle bodu 3 a 4 potvrdenie od
príslušných úradov, môže ho nahradiť čestným prehlásením a originály doloží
v prípade ak sa stane víťazom súťaže dodatočne, najneskôr však pred
uzatvorením ZOD.

B.2

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných
podkladov a uvedením nasledovných informácií:
1.

Doklad o oprávnení podnikať - t.j. Výpis z obchodného registra, v ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača dodávať
požadovaný tovar, uskutočňovať požadovanú prácu alebo poskytovať
požadovanú službu. Doklad o oprávnení podnikať musí odrážať skutočný
stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje výberového konania.
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C.

2.

Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov ( môže byť
schéma organizačnej štruktúry) s rozčlenením minimálne na:




výkonný pracovník
vedúci prác

3.

Navrhovateľ bude zabezpečovať
plnenie predmetu výkonu vonkajšej
inšpekcie výlučne vlastnými zamestnancami, ktorí splňujú podmienky
kvalifikácie a certifikácie podľa: STN EN 15257 (Katódová ochrana).
Vyžadujú sa minimálne štyria vlastní zamestnanci. Navrhovateľ predloží
kópie certifikátov preukazujúcich úroveň spôsobilosti min. štyroch
pracovníkov nasledovne :




Vedúci prác certifikát úroveň 3
Traja zamestnanci úroveň minimálne 1

4.

Osvedčenie
na výkon činností pre montáž a opravy vyhradených
technických zariadení elektrických v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z.z
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.508/2009 Z.z

5.

Zoznam uchádzačom uskutočnených, ukončených a do prevádzky
uvedených zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru (vonkajšie
inšpekcie plynovodov resp. plynových prípojok sond) uskutočnených za
posledné 3 roky, rozsah minimálne 150 km, ktoré realizoval navrhovateľ ako
dodávateľ.

6.

Komplexnosť dodávky – zoznam
s uvedením realizovaných častí diela.

7.

Navrhovateľ uvedie percentuálny odhadovaný podiel plnenia, ktorý bude
navrhovateľ zabezpečovať treťou osobou – subdodávateľsky, za každého
subdodávateľa osobitne

8.

Predloženie kópie certifikátu systému riadenia kvality ISO radu 9000 alebo
podobných.

predpokladaných

subdodávateľov

OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmet súťaže je bližšie špecifikovaný v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí ako
príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov.

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
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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
projektovej dokumentácie a všetkých odovzdaných dokladov s pevnými
a nemennými jednotkovými cenami.

7.

Podkladom pre vypracovanie návrhu je priložená technická špecifikácia,
vrátane všetkých odovzdaných dokladov.

8.

Navrhovateľ musí uviesť jednotkovú cenu každej položky prác a dodávok a
musí predložiť položkový rozpočet prác a dodávok. Cena príslušnej položky
práce alebo dodávky je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva
uvedeného v súpise položiek. Celková cena prác a dodávok je daná súčtom
jednotlivých častí.

9.

Položky prác a dodávok, v ktorých navrhovateľ neuvedie jednotkové ceny,
nebudú vyhlasovateľom pri dodaní prác preplatené a budú považované ako
zahrnuté v iných cenách. V takýchto prípadoch nebude vyžadované od
navrhovateľa vysvetľovanie ich ceny a nebudú vykonané ani opravy návrhu
navrhovateľa.

10. Jednotkové ceny uvedené v návrhu musia byť pre tú istú položku práce
a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
11. Ceny navrhované navrhovateľom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v
ktorom bol podaný návrh vyhlasovateľovi súťaže.
12. Cena uvedená v návrhu kryje všetky náklady spojené s predmetom súťaže –
príloha č.1 musí obsahovať celkovú cenu za predmet súťaže, t.j. sumár
všetkých položiek ostatných nákladov navrhovateľa.
13. Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať navrhovateľa o objasnenie
a zdôvodnenie primeranosti navrhnutej ceny.
Maximálna cena zahrňuje akékoľvek práce, ktoré nie sú jednoznačne
špecifikované v projektovej dokumentácii, ale ktorých potrebu vykonania by
mal navrhovateľ na základe svojich odborných znalostí vzhľadom na
predmet súťaže predpokladať a to najmä, no nie výlučne:

D.2



koordináciu všetkých jeho subdodávateľov navrhovateľa ako aj
vyhlasovateľom nominovaných dodávateľov (subdodávateľov) a to vo
všetkých etapách,



riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje,
zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,



doprava



záverečná správa
špecifikácii



zaškolenie pracovníkov vyhlasovateľa,

v súlade

s požiadavkami

uvedenými

v Technickej

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
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Práce budú fakturované na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác
formou zisťovacích protokolov a preberacích protokolov po ukončení príslušnej
etapy, alebo jej ucelenej odovzdanej a prevzatej časti.
Splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla vyhlasovateľa.
D.3

ZÁRUKA
Záručnú dobu na dielo navrhne navrhovateľ, minimálna záručná doba je
mesiacov odo dňa prevzatia diela vyhlasovateľom.

36

Podrobná špecifikácia záručných podmienok a spôsob vybavovania reklamácií
bude predmetom zmluvy.
E.

F.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1.

Súťažné podklady poskytuje vyhlasovateľ bezplatne, navrhovateľ ich však
nemá právo ďalej šíriť.

2.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž
kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.

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
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.

archivované

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1
Krycí list pre navrhovateľov
Príloha č. 2
Technická špecifikácia
Príloha č. 3
Návrh ZOD
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NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Príloha č. 1)

Vonkajšie inšpekcie plynovodov
KRYCÍ LIST PRE NAVRHOVATEĽOV
Názov:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A.

Navrhovateľ:
Názov:

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

Adresa:

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

IČO:

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

DIČ:

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

Poverený zástupca navrhovateľa

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

tel. .............................................................e-mail. ..................................................................

B.

Po preštudovaní súťažných podkladov navrhujeme
požadovaného rozsahu za súhrnnú maximálnu vo výške:

vykonanie

prác

a dodávok

Cena EUR/m
Celková cena za 281 600m/
EUR bez DPH
Záručná lehota v mesiacoch
Zahájenie 1.etapy
Ukončenie 1.etapy
Platnosť návrhu do

Týmto súčasne potvrdzujeme, že údaje uvedené v ostatných prílohách návrhu budú slúžiť ako
záväzné podklady pre vyhodnocovanie našej návrhu a tiež našich prác a dodávok. Súčasne sa
zaväzujeme, že termíny uvedené v návrhu pokladáme za záväzné a sankcionované v zmysle
predloženej Zmluvy o dielo. Taktiež sa zaväzujeme najneskôr do 30 dní pred zahájením realizácie
prác poskytnúť súčinnosť pri vypracovaní plánu BOZP.

..............................................................
Pečiatka a podpis zástupcu navrhovateľa
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