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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV
A.1
A.1.1

VŠEOBECNÉ POKYNY
Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:
Názov organizácie:
IČO:
IČ DPH :
Sídlo spoločnosti :
Zapísaná :
Krajina:

NAFTA a.s.
36 286 192
SK2022146599
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava1,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Internetová stránka:

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

Ing. Petra Volková
+421 34 697 4551
panely.vychod@nafta.sk
www.nafta.sk

(ďalej len „vyhlasovateľ“)

A.1.2

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je Výber dodávateľa železobetónových cestných panelov pre potreby
NAFTA pre lokalitu Východ.
Podrobná špecifikácia a požiadavky na kvalitu panelov tvoria prílohy č. 1 a č. 3 súťažných
podkladov.
Číslo súťaže podľa evidencie vyhlasovateľa: OVS–15–02.

A.1.3

Typ zmluvy
Výsledkom súťaže bude uzavretie rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie železobetónových
cestných panelov, ktorá bude obsahovať ustanovenia dohodnuté medzi vyhlasovateľom a
navrhovateľom. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, do 31.12.2016.

A.1.4

Miesto, termín dodania a počet panelov
Miesto dodania: lokalita Senné, lokalita Višňov
Predpokladaný počet panelov na celé obdobie trvania zmluvy: 2200 ks
Predpokladané termíny a počet panelov pre jednotlivé dodávky:
1. termín: do 10.08.2015
Počet panelov:1 200 ks
2.termín: 14.09.2015
Počet panelov:1 000 ks

A.1.5

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,
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.
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 výlučne písomnou formou, resp. elektronickou
poštou.
E-mailová adresa a adresa pre písomnú komunikáciu sú uvedené v bode A.1.1.

A.2
A.2.1

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
Obsah návrhu
Predložený návrh musí obsahovať informácie a doklady v tomto poradí:
1. Názov a presnú adresu sídla/miesta podnikania navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje o
osobe oprávnenej konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch pre ďalšie
rokovanie o zmluvných podmienkach.
2. Návrh maximálnych jednotkových cien (v zmysle preddefinovanej tabuľky, ktorú
obsahuje príloha č. 2 ).
3. Doklady a informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti v časti ekonomickej a
technickej spôsobilosti:
a)
b)

údaje a potvrdenia preukazujúce finančné a ekonomické postavenie v zmysle časti
B.1 Ekonomická a finančná spôsobilosť.
údaje a potvrdenia preukazujúce technickú spôsobilosť v zmysle časti B.2
Technická spôsobilosť.

4. Referencie - zoznam významnejších klientov a zákaziek, ktoré realizoval navrhovateľ
ako dodávateľ železobetónových cestných panelov za posledných 5 rokov.
5. Navrhovateľom vyplnený, prípadne spripomienkovaný a parafovaný návrh zmluvy, ktorý
bude doručený navrhovateľovi ihneď po prejavení záujmu o účasť v súťaži, e-mailom na
navrhovateľom určenú e-mailovú adresu.
Schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu vyhlasovateľa.
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. ako aj v elektronickej podobe na CD nosiči,
v slovenskom, resp. českom jazyku
Návrh musí byť zviazaný v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom z
Obchodného registra, resp. osobou písomne poverenou štatutárnym orgánom na tento
účel. Originál dokumentu preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh musí byť
v takomto prípade súčasťou návrhu.

A.2.3

Platnosť návrhu
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Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.12.2015, resp. počas trvania zmluvy.
A.2.4

Variantné riešenie
Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia.

A.3
A.3.1

PREDKLADANIE NÁVRHOV
Označenie obalov s návrhmi
Navrhovatelia predkladajú návrhy v zabezpečenej obálke ako aj v elektronickej podobe
(vo formáte .pdf a zároveň prílohu č. 2 – Krycí list – cenová ponuka tiež
v neuzamknutom formáte .xls) ako prílohu písomnej ponuky na CD nosiči.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom SÚŤAŽ - NÁVRH - NEOTVÁRAŤ a heslom
súťaže „Obstaranie cestných panelov – lokalita Východ“ 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.
podateľňa
Ing. Petra Volková
Prevádzkovo-technická budova č. 900
900 68 Plavecký Štvrtok
Slovenská republika
Lehota na predkladanie návrhov uplynie: 15.04.2015 do 13:00 hod.
Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené navrhovateľovi neotvorené.
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B.

PODMIENKY ÚČASTI
EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ

B.1

Navrhovateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ich splnenie
preukazuje predložením Čestného prehlásenia štatutárneho zástupcu, resp. osoby
oprávnenej konať v mene vystavené ako jeden dokument, podpísané osobou
oprávnenou konať v mene navrhovateľa:
a.

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,

b.

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

c.

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

d.

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,

e.

že sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich
piatich rokov,

f.

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)

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

g. že navrhovateľom predložené doklady sú pravdivé a úplné,
h.

že súhlasí s podmienkami súťaže určenými vyhlasovateľom.
TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ

B.2

Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov
a uvedením nasledovných informácií:
a. doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci
navrhovateľa poskytovať požadované služby.
Fyzická osoba predkladá živnostenské oprávnenie, právnická osoba predkladá výpis
z obchodného registra.
Doklad o oprávnení podnikať musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa navrhovateľ
zúčastňuje verejnej obchodnej súťaže.
b.

prehlásenie o dennej výrobnej kapacite navrhovateľa (maximálny počet
vyrobených železobetónových cestných panelov /deň),

ks

c. výkresovú dokumentáciu panela v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohách č. 1 a č. 3
týchto súťažných podkladov,
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C.

d.

prehlásenie, že dokáže vyrobiť a dodať železobetónové panely v kvalite a termínoch
požadovaných týmito súťažnými podkladmi,

e.

zoznam významnejších klientov, resp. zákaziek s uvedením dodaného počtu ks
(referencie za posledných 5 rokov), ktoré realizoval navrhovateľ ako dodávateľ
železobetónových cestných panelov – vrátane kontaktu na osobu, u ktorej je možné
overiť referenciu, s uvedením: názvu alebo obchodného mena spoločnosti, adresu jej sídla
alebo miesta podnikania, kontaktnú osobu (meno, tel. číslo), ktorá môže potvrdiť uvedené
informácie.

OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmet súťaže a požiadavky vyhlasovateľa budú presne špecifikované v Rámcovej
kúpnej zmluve, ktorej návrh vyhlasovateľ zašle navrhovateľovi po prejavení záujmu o účasť
vo verejnej obchodnej súťaži.

D.

NÁVRH CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA
SPÔSOB URČENIA CENY

D.1

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. Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky a akékoľvek náklady, ktoré mu vzniknú
v súvislosti s dodaním predmetu súťaže (podľa týchto súťažných podkladov a návrhu
zmluvy).
4. Ceny musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bol podaný návrh
vyhlasovateľovi.
5. Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať navrhovateľa o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutej ceny.

D.2

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
Navrhovateľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe vyhlasovateľom písomne potvrdených
preberacích protokolov, pričom periodicita a ďalšie požiadavky na fakturáciu budú
vyhlasovateľom spresnené v návrhu zmluvy.
Splatnosť faktúr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla vyhlasovateľa, ak vyhlasovateľ
neurčí inak.

D.3

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.
6. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
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7. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
8. 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.
9. 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.
10. Vyhlasovateľ si súčasne vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť ustanovenia rámcovej
kúpnej zmluvy počas trvania súťaže až do podpísania zmluvy.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah s viacerými uchádzačmi.
12. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva vyhlasovateľa bez časového
obmedzenia.

E.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha 1
Špecifikácia pre dodávku železobetónových cestných panelov
Príloha 2
Krycí list – cenová ponuka (dokument vo formáte .xls, bude zaslaný navrhovateľovi, ktorý sa
prihlásil do súťaže)
Príloha 3
Nákres :Manipulačné oká
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Príloha č. 1 k OVS : Obstaranie cestných panelov – lokalita Východ – bude prílohou rámcovej kúpnej
zmluvy.
Špecifikácia pre dodávku železobetónových cestných panelov a podmienky odberu
I) Technické požiadavky (parametre):
1. Rozmery panelov:
a) 300 x 200 x 15 cm
Predávajúci predloží tiež informáciu o detailnom materiálovom zložení panelov.
2. Minimálne kvalitatívne požiadavky na panely:
a) rozmerová presnosť maximálne ± 0,50 cm pri každom z rozmerov
b) rovinnosť po celej ploche panelov ± 0,50 cm
c) manipulačné oká panelov oceľ Ø 16 mm previazané s vnútornou výstužou po celej dĺžke
panela (viď Nákres - Príloha č.3)
d) betón triedy C 25/30 – XC3(SK) – Cl 0,4 - Dmax16– S3
e) horná výstuž panela KARI sieť Ø 6 mm oká 150 x 150 mm (krytie výstuže min. 25 mm)
f) spodná výstuž panela KARI sieť Ø 6 mm oká 150 x 150 mm (krytie výstuže min. 25 mm)
3. Ďalšie požiadavky kupujúceho na kvalitu panelov:
a) kupujúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu skutočných vlastností panelov kedykoľvek
počas ich výroby a následnú kontrolu skutočných vlastností panelov po oznámení
predávajúceho o vyrobení dohodnutého množstva panelov priamo v priestoroch
predávajúceho
b) kupujúci si vyhradzuje právo vykonať nezávislú kontrolu ktorejkoľvek z požadovaných
vlastností panelov prostredníctvom certifikovaných kontrolných orgánov
c) predávajúci predloží pri dodaní panelov kupujúcemu atesty od výstuže
d) predávajúci uskutoční pri každej dodávke panelov kockové skúšky pevnosti železobetónu
a poskytne kupujúcemu príslušný certifikát kvality
e) predávajúci zabezpečí skladovanie vyrobených panelov na skládke na pevnej ploche,
maximálne do výšky 1,50 m (10 ks panely hr. 15 cm). Medzi panelmi na skládke kupujúci
požaduje umiestnenie dilatačných podložiek minimálnej výšky 2 cm (drevo, guma), ktoré
zabezpečujú prirodzené vetranie pri procese tuhnutia a tvrdnutia železobetónu a následne
zabraňujú vzájomnému poškodeniu panelov pri prípadných rovinných nepresnostiach.
Podložky musia byť umiestnené priečne cez nosnú 16 mm výstuž viazacích ôk tak, aby sa
prenášala váha medzi jednotlivými panelmi až do podložia. Preprava panelov musí byť
zabezpečená výlučne vozidlami s rovnými ložnými plochami, pričom panely pri preprave
musia byť podložené vhodnými podložkami tak ako pri skladovaní, aby nedochádzalo k ich
vzájomnému poškodzovaniu pri ich preprave
f) kupujúci požaduje trvanlivé označenie každého vyrobeného panela pri výrobe na bočnej
hrane panela a na hornej časti panela presne dohodnutou značkou (značka výrobcu,
mesiac a rok výroby).
g) kupujúci požaduje a predávajúci sa zaväzuje, že v deň dodania panelov bude doba tvrdnutia
(vyzretia) betónu použitého na výrobu panelov minimálne 28 dní, t.z. dodávané budú
výlučne panely staršie ako 28 dní.
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II) Všeobecné požiadavky:
1.

Cena za skladovanie panelov od začatia výroby až do doby ich prevzatia kupujúcim, na skládke
predávajúceho je zahrnutá do jednotkovej ceny panelov.

2.

Panely budú kupujúcim odobraté na základe písomne potvrdeného preberacieho protokolu po
dodaní celého objednaného množstva; takto potvrdený preberací protokol bude tvoriť prílohu
k faktúre, pričom sa uplatní nasledovný postup:
a) V prípade dodávok panelov do miesta určenia Senné, Višňov budú panely preberané
kupujúcim, resp. ním určenou osobou pri vykládke panelov na základe čiastkových
dodacích listov, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie preberacieho protokolu
b) V prípade dodávok panelov v mieste výroby (EXW) budú panely preberané kupujúcim,
resp. ním určenou osobou pri nakládke panelov u predávajúceho na základe čiastkových
dodacích listov, pričom preberací protokol bude vystavený po prevzatí celého
požadovaného množstva kupujúcim, resp. ním určenou oprávnenou osobou.

3.

Panely nespĺňajúce vyššie uvedené požiadavky nebudú kupujúcim prevzaté.

4.

V prípade, že kupujúci bude požadovať zabezpečenie dopravy panelov predávajúcim, predávajúci
sa zaväzuje zabezpečiť dennú dodávku panelov podľa požiadavky kupujúceho, tzn. dodávku
požadovaného denného množstva panelov na miesto určenia, pričom cena za dopravu panelov
bude dohodnutá v Krycom liste - Cenníku.
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Príloha č. 2 k Súťažným podkladom pre OVS "Obstaranie cestných panelov - lokalita Východ"

KRYCÍ LIST PRE NAVRHOVATEĽOV
A. Navrhovateľ
Názov
Sídlo(adresa)
IČO
DIČ
Kontaktná osoba
Tel./Mob.:
E-mail:
Po preštudovaní súťažných podkladov navrhujeme nasledovné ceny a podmienky:

B. Cenová ponuka
MJ

Cena v EUR bez DPH

1. v zmysle bodu A 1.2 pevná cena:
a) Cena za panel

1ks

b) Cena za panel vrátane dopravy
1ks
c) Cena dopravy (Senné, Višňov)*
1km
*Poznámka: myslí sa cena dopravy pri efektívne využitom (plne naloženom) dopravnom prostriedku / km
2. Maximálna dodacia doba:

Počet dní

a) pri jednorazovom odbere 1 200 ks panelov

3. Záručná lehota:

Počet mesiacov

Týmto súčasne potvrdzujeme, že údaje uvedené v ostatných prílohách návrhu budú slúžiť ako záväzné
podklady pre vyhodnocovanie nášho návrhu.
Platnosť tohto návrhu je stanovená do 31.12.2015 alebo do ukončenia zmluvy v prípade úspešnosti
návrhu.

Podpis a pečiatka :
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