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

PREDKVALIFIKÁCIA

Názov obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“):

Generálna oprava prípojok ZS3 – prechod pod cestou
13 ks chráničiek sond napojených na stredisko ZS3 trs B

Obchodná verejná súťaž sa bude realizovať v troch kolách:
1. kolo - Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením emailu vyhlasovateľovi v termíne do 16.04.2020 na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
prejavia záujem o účasť v súťaži.
2. kolo – Splnenie podmienok účasti je navrhovateľ povinný preukázať vyhlasovateľovi
v termíne do 21.04.2020 do 12:00 hod. a to predložením príslušných dokladov
spôsobom uvedeným v bode 7 tohto Vyhlásenia. Následne vyhlasovateľ vyhodnotí
splnenie podmienok účasti.
3. kolo – Navrhovatelia, ktorí splnili podmienky účasti, budú následne vyzvaní
vyhlasovateľom na predloženie cenového návrhu. Vyhlasovateľ bude zasielať výzvu na
predloženie cenového návrhu vrátane projektovej dokumentácie elektronickou poštou
- nákupný portál: https://nafta.1803sw.com.

7.

Spôsob predloženia dokladovej časti pre preukázanie splnenia podmienok účasti
– 2. kolo:
Navrhovatelia predkladajú doklady požadované vyhlasovateľom za účelom
preukázania splnenia podmienok účasti v elektronickej podobe (vo formáte .pdf) ako
prílohu na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com
Doklady doručené na inú adresu vyhlasovateľa sa bude považovať za nedoručené.

8.

Lehota na predloženie dokladovej časti pre preukázanie splnenia podmienok
účasti (2. kolo súťaže):
Lehota uplynie: 21.04.2020 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.

PODMIENKY ÚČASTI
Predkvalifikácia

Dokladová časť pre preukázanie splnenia podmienok účasti musí obsahovať:
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. Vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými
vyhlasovateľom, podpísané osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
3. Vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti
dokumentov a údajov uvedených v návrhu.

a úplnosti

všetkých

dokladov,

4. Zoznam predpokladaných subdodávateľov s uvedením realizovaných častí
diela.
5. Garancie ekonomickej a odbornej spôsobilosti k požadovaným dodávkam
a prácam.
6. Referencie za posledných 5 rokov z opravy chráničiek na VVTL
7. Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou súťažných podkladov, na znak súhlasu s jej podmienkami, pričom
však schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu vyhlasovateľa –
uchádzač predkladá až s cenovým návrhom v druhom kole.
B.1

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
1. Ekonomickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením poistnej zmluvy
na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri montážnych prácach
minimálne vo výške navrhovanej ceny diela.
2. Finančná situácia a prehlásenie bankového ústavu o finančnom postavení
navrhovateľa, že nie je dlhodobo v debete resp. čestné prehlásenie.
3. Vyhlásenie štatutárneho zástupcu navrhovateľa, že na majetok navrhovateľa
nebol ku dňu vyhlásenia súťaže vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a nemá
v evidencii daňové nedoplatky.

B.2

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ

Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov
a uvedením nasledovných informácií:
a) Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných
podkladov a uvedením nasledovných informácií:
b) navrhovateľ musí mať minimálne 1. zamestnanca s odbornou spôsobilosťou
stavbyvedúci, vyžaduje sa predloženie fotokópie dokladu podľa osobitného
predpisu v zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. a č.138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov

c) navrhovateľ musí mať oprávnenie na, opravu vyhradených technických
zariadení plynových a elektrických v zmysle § 8a ods.7 zák. č. 51/1988 Zb. vyžaduje sa predloženie fotokópie oprávnenia
d) Oprávnenie organizácie a zamestnancov s osvedčením na plnenie predmetu
súťaže v zmysle § 18 a 19 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (vyhradené technické
zariadenie – elektro, plynové, tlakové)
e) zoznam realizovaných prác za posledných 5 rokov rovnakého charakteru t.j.
opravy chráničiek na VVTL
f)

čestné prehlásenie, že navrhovateľ má k dispozícií prostriedky, strojové
a technické vybavenie potrebné na plnenie predmetu súťaže. Vyžaduje sa
zoznam strojného a technického vybavenia

g) vyžaduje sa predloženie certifikátu systému riadenia kvality ISO radu 9001,
14001, 18001, 3834-2 alebo opisom
h) komplexnosť dodávky – uviesť podiel plnenia, ktorý bude navrhovateľ
zabezpečovať treťou osobou – subdodávateľsky
i)

zamestnanec s platným oprávnením koordinovať zváranie v zmysle STN EN 14
731 – zváračský technológ – vyžaduje sa fotokópia oprávnenia

j)

Navrhovateľ musí zabezpečiť defektoskopického pracovníka pre kontroly
a hodnotenia NDT s kvalifikáciou podľa STN EN ISO 9712 a platnými
certifikáciami.

Pod NDT skúškami sa rozumie:
k) Vizuálna skúška vykonaná podľa STN EN ISO 17637 a vyhodnotená podľa
STN EN ISO 5817
l)

Magnetická prášková skúška vykonaná
a vyhodnotená podľa STN EN ISO 23278

podľa

STN

EN

ISO

17638

Nedeštruktívne skúšanie ultrazvukom a jeho následné vyhodnotenie:
m) Ultrazvuková kontrola obvodového zvaru (UT) vykonaná podľa platných noriem
a predpisov
n) Kontrola celistvosti materiálu potrubia ultrazvukom (UT) vykonanou podľa
platných noriem a predpisov
o) Skúška zvarov prežiarením (RT) rádioizotopom v zmysle platných predpisov
a noriem

