Informácie pre navrhovateľov.

Výberové konanie:
„Postúpenie pohľadávok“
vyhlásené v súlade so smernicou generálneho riaditeľa č.3 Obstarávanie v.1/2013 (ďalej
len „VK“) za týchto podmienok:
1. Vyhlasovateľ VK:
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

IČO:

36 286 192

IČ DPH:

SK2022146599

2. Kontaktná osoba Vyhlasovateľa VK:
Meno:

Ing. Martin Repko

Telefón: +421 917 519 865
E-mail: vk.pohladavka@nafta.sk
3. Predmet VK:
Vyhlásenie VK: Postúpenie pohľadávok
Predmetom výberového konania je výber obchodnej spoločnosti, ktorá odkúpi
vybrané pohľadávky spoločnosti NAFTA a.s.
Podrobná špecifikácia pohľadávok bude poskytnutá počas konania Data-roomu.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie podmienky VK:
Zmluva o postúpení pohľadávky.
Ďalšie podmienky vzťahujúce sa na predmet tohto VK sú uvedené v Súťažných
podmienkach výberového konania na postúpenie pohľadávok (ďalej len „Podmienky
VK“).
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5. Priebeh VK:
Výberové konanie sa bude realizovať v dvoch kolách:
1. kolo – Prejavenie záujmu o účasť vo VK - na základe uverejnenia tohto
oznámenia o vyhlásení výberového konania na internetovej stránke NAFTA a.s.
(www.nafta.sk) uchádzači doručia do 07.09.2015 na adresu kontaktnej osoby
dokumenty v zmysle bodov 2.1 až 2.4 Podmienok VK, čím prejavia záujem
o účasť vo VK.
2. kolo – Zaslanie záväznej ponuky - záväznú ponuku môže predložiť len ten
uchádzač, ktorý vyjadril svoj záujem o účasť vo VK doručením dokumentov
v zmysle bodov 2.1 až 2.4 Podmienok VK v stanovenom termíne a zúčastnil sa
Data-roomu.
6. Podmienky účasti vo VK:
Uchádzač je povinný predložiť všetky doklady a listiny, ktoré sú uvedené
v Podmienkach VK.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z VK uchádzača, 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.

Dokladová časť pre preukázanie splnenia podmienok účasti musí obsahovať:
a) Krycí list na ktorom budú uvedené:
i) identifikačné údaje navrhovateľa - obchodné meno, sídlo, IČO;
ii) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové
číslo, e-mail;
b) Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa Podmienok VK.
V prípade nepredloženia všetkých dokladov zo strany uchádzača, resp. v prípade ak
predložené doklady nebudú obsahovať všetky náležitosti, alebo sa budú odchyľovať
od podmienok stanovených v tomto vyhlásení alebo v Podmienkach VK, prípadne ak
predložené doklady budú nečitateľné alebo neúplné, Vyhlasovateľ má právo
požadovať od uchádzača doplnenie týchto dokladov, prípadne ich zmenu alebo
opravu. Za účelom vylúčenia pochybností, postup podľa predchádzajúcej vety je
právom, nie povinnosťou Vyhlasovateľa.
7. Spôsob podávania záväzných ponúk:
Uchádzači, s ktorými sa Vyhlasovateľ rozhodne pokračovať vo VK v zmysle 3. bodu
Podmienok VK (ďalej len „Účastníci VK“) predkladajú záväzné ponuky písomne v
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zalepenej obálke. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom Postúpenie
pohľadávok – záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ.
Záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
sekretariát
Ing. Martin Repko
Votrubova 1, P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Záväzná ponuka doručená na inú adresu Vyhlasovateľa sa bude považovať za
nedoručenú.
8.

Lehota na predkladanie návrhov:
Lehota na predloženie záväznej ponuky uplynie: 02.10.2015 o 12:00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na podávanie návrhov. Zmena lehoty
bude oznámená všetkým známym Účastníkom VK elektronickou poštou a bude
zároveň uverejnená aj na internetových stránkach www.nafta.sk.

9.

Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota uplynie: najneskôr 31.12.2015 o 12:00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na oznámenie vybratého návrhu.
Zmena lehoty bude uverejnená na internetových stránkach www.nafta.sk a súčasne
bude oznámená všetkým známym Účastníkom VK, ktorí predložili záväznú ponuku.

10. Doplňujúce informácie:
1.

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s Účastníkom VK až po schválení výsledkov VK v
zmysle interných predpisov Vyhlasovateľa. Ostatným Účastníkom VK
Vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich ponuka nebola akceptovaná. Ďalšie
informácie Vyhlasovateľ neposkytuje.

2.

Akákoľvek komunikácia a úkony vykonávané v súvislosti s VK musia byť v
slovenskom jazyku.

3.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tohto VK alebo
VK zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. Zmena uverejnených Podmienok VK alebo
zrušenie VK bude uverejnené na internetovej stránke www.nafta.sk.

4.

Doklady a dokumenty, ktoré navrhovateľ zasiela v elektronickej podobe (vo
formáte .pdf) ako prílohu e-mailu budú posielané vo forme naskenovanej kópie s

3/4

tým, že táto musí byť jednoznačne čitateľná a zrozumiteľná, v minimálnej kvalite
200 dpi.
5.

Všetky náklady súvisiace s účasťou vo VK, najmä náklady spojené s prípravou
dokumentov na prejavenie záujmu o účasť vo VK, s účasťou na Data-roome, a
predložením záväznej ponuky znáša v plnej miere uchádzač. Prípadný neúspech
vo VK neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči Vyhlasovateľovi náhradu
nákladov, spojených s účasťou vo VK. Uchádzač nemá nárok na náhradu
nákladov spojených s jeho účasťou v tomto VK a to ani v prípade, ak bola jeho
záväzná ponuka prijatá ako víťazná.

6.

Akékoľvek komunikácia medzi Vyhlasovateľom a uchádzačmi sa bude
uskutočňovať písomne alebo elektronicky. Adresa pre písomnú komunikáciu je
uvedená v bode 7. vyššie a e-mailová adresa je vk.pohladavka@nafta.sk v kópii
na martin.repko@nafta.sk. O dodatočné informácie/vysvetlenie podmienok
účasti je možné požiadať kontaktnú osobu Vyhlasovateľa (uvedenú v bode 2)
prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr do 18.09.2015 do 14:00 hod.

7.

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

8.

Uchádzač berie na vedomie, že odmietnutie záväznej ponuky, nezahrnutie
záväznej ponuky do vyhodnocovania, neprijatie záväznej ponuky alebo zrušenie
VK, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov alebo
iných revíznych postupov.
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