Informácie pre navrhovateľov.

Obchodná verejná súťaž:
OVS - 17 - 01
Servis kompresorových jednotiek Atlas Copco na rok 2017 a 2018
vyhlásená v súlade s ust. § 281 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za týchto podmienok:
1.

Vyhlasovateľ súťaže:
Obchodné meno:

NAFTA a.s.

Sídlo:

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo: 4837/B

2.

IČO:

36 286 192

IČ DPH:

SK2022146599

Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno: Mgr. Antonia Cavalli PhD.

E mail: serviskjatlascopco@nafta.sk
3.

Predmet súťaže:
Poskytovanie servisných služieb plánovanej údržby ako aj operatívnej údržby - opravy
neplánované, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, t.j. najmä
záručného servisu, prevádzkového servisu, pozáručného servisu, generálnej opravy, údržby,
opráv a dodávky náhradných dielov, dodávky prevádzkových kvapalín vrátane ich likvidácie,
technicko-organizačná pomoc a poradenstvo pri prevádzkovaní a preventívne servisné
technické periodické prehliadky, spojené s kontrolou a nastavením funkcií, výmenou dielov a
olejových náplní v termínoch, určených výrobcom na kompresorové jednotky

Súťažné podklady sú prílohou tohto vyhlásenia.
4.

Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Rámcová servisná zmluva na rok 2017 a 2018.
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, sú uvedené v
Súťažných podkladoch.

5.

Priebeh súťaže:
Obchodná verejná súťaž sa bude realizovať v troch kolách:
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0. 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 v termíne do 04.02.2017 na e-mailovú adresu kontaktnej
osoby prejavia záujem o účasť v súťaži.
1. kolo – Kvalifikácia - Splnenie podmienok účasti je navrhovateľ povinný
preukázať vyhlasovateľovi v termíne do 15.02.2017 do 12:00 hod. a to predložením
príslušných dokladov spôsobom uvedeným v bode 7 tohto Vyhlásenia. Následne
vyhlasovateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti.
2. kolo – Navrhovatelia, ktorí splnili podmienky účasti, budú následne vyzvaní
vyhlasovateľom na rokovanie o presných podmienkach Rámcovej servisnej zmluvy.
Vyhlasovateľ bude zasielať výzvu na rokovanie o presných podmienkach Rámcovej
servisnej zmluvy elektronickou poštou.
Pre účely plnenia povinností voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 29
ods. 5 písmena b) z.č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach sa
navrhovatelia, ktorí predložili návrh, považujú za navrhovateľov, ktorí sa prihlásili do
súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet navrhovateľov a takto určených
navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.
6.

Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť doklady a listiny za účelom preukázania
spôsobilosti plniť predmet zmluvy, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v
akomkoľvek zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom alebo v súvislosti s akýmkoľvek
zmluvným vzťahom s vyhlasovateľom dopustil porušenia povinností:
(i)
vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s vyhlasovateľom a/alebo
(ii) vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, najmä nie
však výlučne, ak riadne a včas neodstránil reklamované vady diela
zhotoveného na základe zmluvy s vyhlasovateľom.
V prípade, ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov, preukazujúcich splnenie
podmienok účasti, alebo uvedie nepravdivé alebo inak skresľujúce údaje,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyzvať takéhoto navrhovateľa na rokovanie
o presných podmienkach Rámcovej servisnej zmluvy.
V prípade nepredloženia všetkých dokladov zo strany navrhovateľa, resp. v prípade
ak predložené doklady nebudú obsahovať všetky náležitosti, alebo sa budú
odchyľovať od podmienok stanovených v tomto vyhlásení alebo v Súťažných
podkladoch, prípadne ak predložené doklady budú nečitateľné alebo neúplné,
vyhlasovateľ má právo požadovať od navrhovateľa doplnenie týchto dokladov,
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prípadne ich zmenu alebo opravu. Za účelom vylúčenia pochybností, postup podľa
predchádzajúcej vety je právom, nie povinnosťou vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o predloženie doplňujúcich
informácií, resp. dokladov.
7.

Spôsob predloženia dokladovej časti pre preukázanie splnenia podmienok
účasti – 1. kolo:
Navrhovatelia predkladajú doklady požadované vyhlasovateľom za účelom
preukázania splnenia podmienok účasti v zabezpečenej obálke ako aj
v elektronickej podobe na CD alebo USB kľúči. Obálka musí byť zreteľne označená
nápisom SÚŤAŽ - DOKLADOVÁ ČASŤ - NEOTVÁRAŤ a heslom súťaže „Servis
kompresorových jednotiek Atlas Copco na rok 2017 a 2018“ s uvedením sídla
vyhlasovateľa a sídla navrhovateľa.
Dokladová časť pre preukázanie splnenia podmienok účasti musí obsahovať:
a) Krycí list musí obsahovať:
i) identifikačné údaje navrhovateľa - obchodné meno, sídlo, IČO;
ii) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové
číslo, e-mail;
iii) súpis dokladov, dokumentov a ďalších listín predložených v dokladovej
časti návrhu;
b) Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa Súťažných
podkladov.
Dokladovú časť v požadovanom rozsahu je potrebné predložiť na adresu:
NAFTA a.s.
podateľňa
Mgr. Antonia Cavalli PhD.
PTB 900
900 68 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika
Návrh doručený na inú adresu vyhlasovateľa sa bude považovať za nedoručený.

8.

Lehota na predloženie dokladovej časti pre preukázanie splnenia podmienok
účasti (1. kolo súťaže):
Lehota uplynie: 15.02.2017 o 12:00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu pre preukázanie splnenia
podmienok účasti. Zmena lehoty bude oznámená všetkým známym navrhovateľom
elektronickou poštou a bude zároveň uverejnená aj na internetovej stránke
vyhlasovateľa www.nafta.sk.
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9.

Lehota na predloženie cenového návrhu (2. kolo súťaže):
Lehota uplynie: 22.02.2017 o 12:00 hod.
NAFTA a.s.
podateľňa
Mgr. Antonia Cavalli PhD.
PTB 900
900 68 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika
Návrh doručený na inú adresu vyhlasovateľa sa bude považovať za nedoručený.

10.

Lehota na oznámenie výsledku súťaže :
Lehota uplynie: 31.05.2017 o 12:00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na oznámenie výsledku súťaže.
Zmena lehoty bude oznámená všetkým známym navrhovateľom, ktorí splnili
podmienky účasti a požiadavky vyhlasovateľa a www.nafta.sk.

11.

Doplňujúce informácie:
1.

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s navrhovateľom až po schválení výsledkov
obchodnej verejnej súťaže v zmysle interných predpisov vyhlasovateľa.
Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich návrh na
uzavretie zmluvy odmieta. Ďalšie informácie vyhlasovateľ neposkytuje.

2.

Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti sú: slovenčina, čeština a angličtina.

3.

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez
udania dôvodu. Zmena uverejnených podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže
bude uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.nafta.sk.

4.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo
uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

5.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

6.

Doklady a dokumenty, ktoré navrhovateľ zasiela v elektronickej podobe (vo
formáte .pdf) ako prílohu e-mailu budú posielané vo forme naskenovanej kópie
s tým, že táto musí byť jednoznačne čitateľná a zrozumiteľná, v minimálnej
kvalite 200 dpi.

7.

Všetky výdaje, spojené s prípravou (aj s prípadnou obhliadkou), predložením
návrhu a súvisiacou komunikáciou medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom
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znáša v plnej miere navrhovateľ. Prípadný neúspech v súťaži neoprávňuje
navrhovateľa uplatňovať voči vyhlasovateľovi náhradu nákladov, spojených s
účasťou v súťaži. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s
jeho účasťou v tejto súťaži a to ani v prípade, ak bol jeho návrh prijatý ako
víťazný.
8.

Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na
základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe
vyhlasovateľa najneskôr do 10.02.2017 do 12:00 hod.

9.

Pracovný čas vyhlasovateľa je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00
do 14:00 hod.

10. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového
obmedzenia.
11. Navrhovateľ berie na vedomie, že odmietnutie návrhu, nezahrnutie návrhu
navrhovateľa do vyhodnocovania, neprijatie návrhu navrhovateľa alebo
zrušenie obchodnej verejnej súťaže, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek
opravných prostriedkov alebo iných revíznych postupov.
12. Navrhovateľ podaním návrhu do súťaže berie na vedomie, že vyhlasovateľ v
zmysle ust. § 29 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach je povinný oznamovať určité údaje týkajúce sa tejto súťaže Úradu
pre reguláciu v sieťových odvetviach, s čím navrhovateľ podaním návrhu do
súťaže vyjadruje svoj súhlas.

Príloha: Súťažné podklady vrátane príloh.
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