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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 Bratislava 1,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B

Krajina:
Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Ing. Martin Repko
Telefón:
+421 2 4024 2623
Mobil:
+421 917 519 865
E-mail:
martin.repko@nafta.sk
Nákupný portál:
nafta.1803sw.com
Internetová stránka:
www.nafta.sk
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)
A.1.2 Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je zabezpečenie Audítorských služieb pre spoločnosť NAFTA a.s. Vyhlasovateľ
požaduje zabezpečenie služieb za nasledujúcich podmienok:
A.1.3 Typ zmluvy:
Výsledkom súťaže bude uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z.
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a s príslušnými ustanoveniami osobitných zákonov
vzťahujúcich sa na predmet súťaže (ďalej len „Zmluva“), ktorá bude obsahovať ustanovenia dohodnuté
medzi Vyhlasovateľom a navrhovateľom.
Predpokladaná doba platnosti zmlúv: 3 roky+1rok opcia
 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
A.1.4 Miesto a termín dodania
Miestom poskytnutia Služby budú administratívne budovy Vyhlasovateľa alebo iné externé priestory v
Bratislavskom alebo Trnavskom kraji určené Vyhlasovateľom.
Predpokladaný termín zahájenia poskytovania auditorských služieb : máj/jún 2020

A.1.5 Hodnotenie cenových návrhov
Hodnotiť sa budú iba cenové návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle
vyhlásenia súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, po predložení cenových návrhov. obmedziť počet navrhovateľov a
takto určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o cenovom návrhu v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového
návrhu po každej etape rokovaní.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového návrhu
formou elektronickej aukcie.
Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú oznámené navrhovateľom
iným spôsobom.
3

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
A.1.6 Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom a navrhovateľmi
sa bude uskutočňovať elektronicky. Adresa pre elektronickú komunikáciu je uvedená v bode
A.1.1.
A.1.7 Harmonogram súťaže
Vysvetlenie podmienok účasti v súťaži do:

23.01.2020

Predloženie cenových návrhov do:

27.01.2020

Poznámka: vyššie uvedené termíny sú predpokladané a môžu byť vyhlasovateľom menené,
kedykoľvek počas trvania súťaže.
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.
2. Doklady pre splnenie podmienok účasti podľa časti B týchto podkladov:
3.1

B.1

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ;

3.2

B.2

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ;

3. Vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými vyhlasovateľom,
podpísané štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom Obchodného registra
resp. osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
4. Vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov a údajov
uvedených v návrhu, podpísané štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra resp. osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.

A.2.2

Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený na celý predmet súťaže.
Návrh musí byť vyhotovený v elektronickej podobe (vo formáte .pdf, .xls alebo . xlsx).
v slovenskom, resp. českom jazyku.
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou písomne poverenou štatutárnym orgánom na tento účel.
Scan Originál dokumentu preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh musí byť v takomto
prípade súčasťou návrhu.
Cenovú časť požadujeme vyplniť na nákupnom portáli: nafta.1803sw.com
V prípade, že uvedené podmienky nebudú dodržané, obstarávateľ si vyhradzuje právo
takúto ponuku nevyhodnotiť.

A.2.3 Platnosť cenového návrhu
Platnosť cenového návrhu musí byť minimálne do 31.07.2020
A.2.4 Variantné riešenie sa neumožňuje.
A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV

A.3.1

Členenie cenových návrhov
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Navrhovatelia predkladajú návrhy prostredníctvom nákupného portálu: nafta.1803sw.com
1.

Dokladová časť: scany dokumentov vo formáte .pdf, .jpg.

2.

Cenová časť: vyplnenie položiek

A.3.2 Termín predkladania návrhov
Návrh je potrebné vložiť elektronicky prostredníctvom portálu: nafta.1803sw.com
Lehota na predkladanie návrhov uplynie: 27.01.2020
Návrhy nebude možné po tejto lehote nahrať na portál: nafta.1803sw.com
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na podávanie návrhov. Zmena lehoty bude
oznámená všetkým známym navrhovateľom elektronickou poštou a bude zároveň uverejnená
aj na internetových stránkach www.nafta.sk, nafta.1803sw.com .

B.

PODMIENKY ÚČASTI

B.1

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Ekonomickú a finančnú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov
a uvedením nasledovných informácií:
Navrhovateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ich splnenie
preukazuje predložením :
I.

Čestného prehlásenia štatutárneho zástupcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene
vystavené ako jeden dokument, podpísané osobou oprávnenou konať v mene
navrhovateľa:
1)

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

2)

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

3)

že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla/miesta podnikania
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

4)

že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla/miesta podnikania
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, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

5)

že sa nedopustil závažného
predchádzajúcich piatich rokov,

6)

že účasťou v súťaži, vykonávaním úkonov a uzatváraním súvisiacich dokumentov
nedochádza zo strany navrhovateľa k žiadnemu porušeniu:
(i) akejkoľvek zmluvy alebo iných dokumentov a dohôd, ktorých je
navrhovateľ zmluvnou stranou alebo ktorými je viazaný, a/alebo
(ii)

porušenia

odborných

povinností

v období

žiadneho platného zákona, vyhlášky, nariadenia alebo iného predpisu či
už všeobecnej alebo individuálnej povahy.

7)

že navrhovateľom predložené doklady sú pravdivé a úplné,

8)

že súhlasí s podmienkami súťaže určenými Vyhlasovateľom.
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9)

II.

B.2

že naša spoločnosť má právoplatnú poistnú zmluviu na zodpovednosť za škodu
voči tretímstranám

Ekonomické výsledky:
1)
Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu, resp. osoby oprávnenej konať
v mene navrhovateľa, ktorým navrhovateľ potvrdí, že ročný obrat navrhovateľa za
roky 2016, 2017 a 2018 bol minimálne 5 mil Eur / rok. Čestné prehlásenie bude
podpísané osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Navrhovateľ preukazuje odbornú spôsobilosť predložením nasledovných podkladov a uvedením
nasledovných informácií:
1)

Licencia audítorskej spoločnosti v zmysle Zákona č. 540/2007 Z.z. (Zákon
o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) – pre poskytovanie služieb
v zmysle odseku 1., 2., 4. a 5. časti C. Opis predmetu súťaže,

2)

Zoznam odberateľov ( s minimálnym ročným obratom 50 mil. eur), ktorým boli
poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti za
predchádzajúce 2 roky v oblasti predmetu súťaže (v členení na audítorské služby) s
dôrazom na Gas & Oil, resp. energetický priemysel (s uvedením názvu spoločnosti,
adresy, mena a e-mail adresy kontaktnej osoby, ktorá môže potvrdiť uvedené informácie).

C. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je zabezpečenie Audítorských služieb v oblasti účtovníctva pre spoločnosť NAFTA
a.s. Vyhlasovateľ požaduje zabezpečenie nasledovných služieb:
Charakteristika uvedených služieb:
1. Audit individuálnej (štatutárnej) účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS zahŕňa:
 Audit individuálnej (štatutárnej) účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS vykonaný v súlade
s medzinárodnými štandardmi pre audit.
 Vydanie audítorskej správy vypracovanej v súlade s IFRS v slovenskom, anglickom a nemeckom
jazyku.
 Preklad individuálnej účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS zo slovenského jazyka do
anglického a nemeckého jazyka.
2. Audit konsolidovanej (štatutárnej) účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS zahŕňa:
 Audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS vykonaný v súlade
s medzinárodnými štandardmi pre audit.
 Vydanie audítorskej správy vypracovanej v súlade s IFRS v slovenskom,anglickom a nemeckom
jazyku.
 Preklad konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS zo slovenského jazyka do
anglického a nemeckého jazyka.
3. Overenie účtovných výkazov zostavených v súlade so SAS zahŕňa:
 Overenie účtovných výkazov zostavených v súlade so SAS vykonaný v súlade s medzinárodným
štandardom pre súvisiace služby a vydanie správy nezávislého účtovníka o faktických zisteniach
vypracovanej v súlade so SAS v slovenskom jazyku.
4. Overenie výročnej správy zahŕňa:
 Overenie výročnej správy spoločnosti a vydanie osobitnej správy o overení výročnej správy
v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.
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5. Overenie individuálneho výkazu vybraných údajov v súlade s IFRS zahŕňa:
 overenie súladu individuálneho výkazu vybraných údajov s individuálnou účtovnou závierkou
zostavenou v súlade s IFRS a vydanie správy o overení výkazu vybraných údajov zostavenom
v súlade s IFRS v slovenskom jazyku.
6. Review konsolidovaných reportingových balíkov NAFTA pre akcionárov zahŕňa:
 Review finančných informácií uvedených v reportingovom balíku zostavenom podľa IFRS
a účtovného manuálu materskej spoločnosti a vydanie Mema o výsledkoch review podľa
požiadaviek skupinového audítora vypracovaného v súlade s medzinárodnými štandardmi pre
audit a pokynmi audítora akcionára,
 Review konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS za 12 mesačné obdobie
končiace sa 30. septembra, vykonaná v súlade s medzinárodnými štandardami a vydanie Mema
o výsledkoch review podľa požiadaviek skupinového audítora vypracovaného v súlade
s medzinárodnými štandardmi pre audit a pokynmi audítora akcionára.
7. Review konsolidovaného reportingového balíka dcérskej spoločnosti NAFTA Germany* pre
akcionárov zahŕňa:
 Review finančných informácií uvedených v reportingovom balíku zostavenom podľa IFRS
a účtovného manuálu materskej spoločnosti a vydanie Mema o výsledkoch review podľa
požiadaviek skupinového audítora vypracovaného v súlade s medzinárodnými štandardmi pre
audit a pokynmi audítora akcionára,
 Review účtovnej závierky po IFRS úpravách zostavenej v súlade s IFRS za 12 mesačné obdobie
končiace sa 30. septembra vykonaná v súlade s medzinárodnými štandardami a vydanie Mema
o výsledkoch review podľa požiadaviek skupinového audítora vypracovaného v súlade
s medzinárodnými štandardmi pre audit a pokynmi audítora akcionára.
* Audit významných dcérskych spoločností, ktoré patria do konsolidovanej účtovnej závierky dcérskej
spoločnosti NAFTA Germany podľa nemeckých GAAP je zabezpečovaný audítorom v Nemecku. Pre
konsolidačné účely spoločnosť realizovaním IFRS úprav zostavuje finančné informácie podľa IFRS,
na ktoré je požadované urobiť review. Výsledkom review je vydanie Mema o výsledkoch review podľa
požiadaviek skupinového audítora vypracovaného v súlade s medzinárodnými štandardmi pre audit
a pokynmi audítora akcionára.
8. Review reportingového balíka sesterskej spoločnosti SPP Storage** pre akcionárov zahŕňa:
 Review finančných informácií uvedených v reportingovom balíku zostavenom podľa IFRS
a účtovného manuálu materskej spoločnosti a vydanie Mema o výsledkoch review podľa
požiadaviek skupinového audítora vypracovaného v súlade s medzinárodnými štandardmi pre
audit a pokynmi audítora akcionára,
 Review účtovnej závierky po IFRS úpravách zostavenej v súlade s IFRS za 12 mesačné obdobie
končiace sa 30. septembra vykonaná v súlade s medzinárodnými štandardami a vydanie Mema
o výsledkoch review podľa požiadaviek skupinového audítora vypracovaného v súlade
s medzinárodnými štandardmi pre audit a pokynmi audítora akcionára.

** Audit sesterskej spoločnosti SPP Storage podľa českých GAAP je zabezpečovaný českým audítorom.
Pre konsolidačné účely spoločnosť realizovaním IFRS úprav zostavuje finančné informácie podľa
IFRS, na ktoré je požadované urobiť review. Výsledkom review je vydanie Mema o výsledkoch review
podľa požiadaviek skupinového audítora vypracovaného v súlade s medzinárodnými štandardmi pre
audit a pokynmi audítora akcionára.
9. Ostatné uisťovacie, poradenské a súvisiace audítorské služby
 Audítor poskytne ďalšie uisťovacie služby, súvisiace audítorské služby alebo poradenské služby (za
podmienky, že ich poskytnutie umožňuje príslušná legislatíva) na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán a špecifikácii uvedených v objednávke služieb.
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Termíny plnenia služieb
Účtovné obdobie spoločnosti je kalendárny rok.
Požadované termíny plnenia služieb

Obsah prác:

1. Audit Individuálnej závierky(IFRS)

2.Audit Konsolidovanej závierky(IFRS)

3. Overenie SAS výkazov

4. Overenie Výročnej správy

5. Overenie individuálneho Výkazu
vybraných údajov
6. Review reportingového balíka NAFTA
pre akcionára k:
 30.06.*
 30.09.
 31.12.
7. Review reportingového balíka NAFTA
Germany pre akcionára k:
 30.06.*
 30.09.
 31.12.
8. Review reportingového balíka SPP
Storage pre akcionára k:
 30.06.*
 30.09.
 31.12.

Zostavené k
Požadovaný termín plnenia Cena za službu
dátumu:
služieb**:
( 1 rok)
31.12.2020
do 1 kalendárneho
31.12.2021
mesiaca po dátume, ku
31.12.2022
ktorému sa zostavuje
31.12.2023*
31.12.2020
do 1 kalendárneho
31.12.2021
mesiaca po dátume, ku
31.12.2022
ktorému sa zostavuje
31.12.2023*
31.12.2020
do 1 kalendárneho
31.12.2021
mesiaca po dátume, ku
31.12.2022
ktorému sa zostavuje
31.12.2023*
31.12.2020
do 1 kalendárneho
31.12.2021
mesiaca po dátume, ku
31.12.2022
ktorému sa zostavuje
31.12.2023*
31.12.2020
do 1 kalendárneho
31.12.2021
mesiaca po dátume, ku
31.12.2022
ktorému sa zostavuje
31.12.2023*
2020
2021
2022
2023*

do 1 kalendárneho
mesiaca po dátume, ku
ktorému sa zostavuje

2020
2021
2022
2023*

do 20 kalendárnych dní po
dátume, ku ktorému sa
zostavuje

2020
2021
2022
2023*

do 1 kalendárneho
mesiaca po dátume, ku
ktorému sa zostavuje

*Opcia bude uplatnená zo strany NAFTA a.s. písomnou, elektronickou formou najneskôr 30 dní pred
dátumom zostavenia UZ a bude obsahovať špecifikáciu rozsahu požadovaných služieb pre konkrétne
obdobie. V prípade, ak Vyhlasovateľ písomne neuplatní opciu na vybrané služby, nevznikajú tak
Vyhlasovateľovi žiadne povinnosti ani záväzky vyplývajúce z tejto súťaže. Nepotvrdenie realizácie služieb
nemá vplyv na platnosť/vykonateľnosť ďalších častí predmetu zmluvy.
**Požadovaný termín plnenia služieb je len predpokladaný, môže byť požadovaný aj skôr. Termínom plnenia
služieb sa rozumie dodanie služieb v zmysle bodov 1. – 9. uvedených v špecifikácii požadovaných služieb.
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D.2

E.

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 bez DPH

3.

Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní (uvedie ju) v cenovom návrhu.

4.

Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky a akékoľvek náklady, ktoré mu vzniknú
v súvislosti s dodaním predmetu súťaže.

5.

Ceny navrhované navrhovateľom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bol
podaný cenový návrh vyhlasovateľovi súťaže.

6.

Komisia na vyhodnotenie cenových návrhov môže požiadať navrhovateľa o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutej ceny.

FAKTURÁCIA
1.

Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.

2.

Navrhovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí Služieb na základe
Vyhlasovateľom potvrdeného protokolu.

3.

Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa, ak
vyhlasovateľ neurčí inak.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Súťažné podklady poskytuje Vyhlasovateľ bezplatne, zostávajú však majetkom
Vyhlasovateľa a navrhovateľ je povinný ich vrátiť Vyhlasovateľovi najneskôr v deň
ukončenia súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať 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. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho
cenového návrhu formou elektronickej aukcie.
Víťaz elektronickej aukcie sa automaticky nestáva víťazom súťaže výberového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ďalej rokovať aj s ďalšími uchádzačmi.
6. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
7. Vyhlasovateľ si súčasne vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť ustanovenia Zmluva
o poskytovaní audítorských služieb počas trvania súťaže až do podpísania zmluvy.
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na uzatvorenie jednej, viacerých, alebo žiadnej zmluvy.
9. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u Vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
10. 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.
11. 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.
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12. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva Vyhlasovateľa bez časového
obmedzenia.
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