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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 I,
Oddiel: Sa, vložka číslo 4837/B

A.1.2

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Mgr. Antonia Cavalli PhD.

E-mail:

serviskjatlascopco@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

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.

A.1.3 Typ zmluvy
Rámcová servisná zmluva.
A.1.4 Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle
vyhlásenia súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov
a takto určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach
zmluvy.
A.1.5 Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať písomne alebo elektronicky. Adresa pre
písomnú komunikáciu je uvedená v bode A.1.1.
A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
A.2.1 Obsah návrhu
Predložený návrh musí obsahovať doklady v tomto poradí:
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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. Krycí list.
3. Vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými
vyhlasovateľom, podpísané osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
4. Vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov
a údajov uvedených v návrhu.
5. Garancie ekonomickej a odbornej spôsobilosti k požadovaným dodávkam.
6. Referencie o realizovaných porovnateľných akciách za posledné 3 roky.
7. Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh rámcovej servisnej zmluvy, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov, na znak súhlasu s jej podmienkami,
pričom však schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu
vyhlasovateľa.
A.2.2 Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod.
Návrh musí byť zviazaný v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou oprávnenou k tomuto úkonu. Originál dokumentu
preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh musí byť v takomto prípade súčasťou
návrhu.
A.2.3 Platnosť návrhu
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.05.2017
A.2.4 Variantné riešenie
Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia.
A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV
A.3.1 Označenie obalov s návrhmi
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 2017a 2018“ s uvedením sídla vyhlasovateľa a sídla
navrhovateľa.
A.3.2

Miesto a termín predkladania návrhov

Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
podateľňa
Mgr. Antonia Cavalli PhD.
PTB 900 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika
Do 22.02.2017 do 12:00 hod.
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Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené navrhovateľovi neotvorené.

B.

PODMIENKY ÚČASTI

B.1

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
B.1.1 Oprávnenie podnikať
Každý navrhovateľ v návrhu predloží doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci navrhovateľa dodávať požadovaný tovar,
uskutočňovať požadovanú prácu alebo poskytovať požadovanú službu. Doklad
o oprávnení podnikať musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa navrhovateľ
zúčastňuje výberového konania, pričom za takýto doklad sa považuje výpis
z obchodného registra alebo obdobného registra.
B.1.2 Čestné vyhlásenia
Každý navrhovateľ v návrhu predloží čestné vyhlásenie navrhovateľa o tom:
a)

že voči navrhovateľovi nie je začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
že nie je v konkurze, v reštrukturalizácii ani v 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,

c)

že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

d)

že navrhovateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla
evidované daňové nedoplatky,

e)

že navrhovateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie
a dôchodkové zabezpečenie, a ak má sídlo v Slovenskej republike ani evidované
nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti,

f)

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

g)

že navrhovateľ sa nezúčastnil na príprave alebo vyhotovení súťažných
podkladov,

h)

že potvrdzuje pravdivosť a úplnosť predložených dokladov,

Požadované čestné prehlásenia predložené navrhovateľom musia byť podpísané
štatutárom navrhovateľa.
Čestné vyhlásenie môže byť nahradené potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie
o zápise do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní okrem bodu f), g) a h).
Ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov môže byť z výberového konania
vylúčený.
B.2

DOKLADY PREUKAZUJÚCE FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
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B.2.1 Doklady preukazujúce finančné a ekonomické postavenie navrhovateľa
Za účelom preukázania finančného a ekonomického postavenia
vyhlasovateľ vyžaduje predloženie nasledovných dokladov:

navrhovateľa

a)

Vyjadrenie banky - musí vypovedať o schopnosti navrhovateľ a plniť svoje
finančné záväzky a musí obsahovať informácie o tom, či navrhovateľ nebol za
predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak navrhovateľ bol v takomto
debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo, že v prípade splácania úveru
dodržuje splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom
exekúcie. Navrhovateľ predloží vyjadrenie zo všetkých bánk v ktorých má
vedené účty, že v nich nemá záväzky.

b)

Poistenie – kópie uzatvorených poistných zmlúv, potvrdenie o poistení náhrady
škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika vo výške 100.000 EUR.
Čestné prehlásenie navrhovateľa, že v prípade prijatia návrhu súhlasí s navýšením
poistných súm podľa požiadavky Vyhlasovateľa výberového konania

c)

B.3

Čestné vyhlásenie o výške ročného obratu za roky 2014,2015,2016 že tento
predstavuje minimálne 100 000 EUR

DOKLADY PREUKAZUJÚCE TECHNICKÚ SPÔSOBILOSŤ
B.2.1 Doklady preukazujúce technickú spôsobilosť navrhovateľa
Za účelom preukázania technickej spôsobilosti navrhovateľa vyhlasovateľ vyžaduje
predloženie nasledovných dokladov:

C.

a)

certifikát systému riadenia kvality ISO 9001 / 9002, udelený výrobcovi
ponúkaného tovaru a navrhovateľovi (postačuje kópia certifikátu),

b)

vyhlásenie o krajine pôvodu výrobku, vydané priamo výrobcom ponúkaného
tovaru, alebo jeho 100% vlastným zastúpením na Slovensku,

c)

opis technickej spôsobilosti výrobcu jeho opatrenia na zabezpečenie kvality

d)

certifikáty na výrobu zariadení podľa PED 97/23/ES vydané autorizovanými
osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov,

e)

špecifikácie dodaných zariadení v slovenskom/anglickom jazyku, podľa ktorých
bude možné overiť požadovanú kvalitu,

f)

Poskytovateľ vyhlasuje, že je autorizovaným zástupcom spoločnosti nadnárodnej
priemyselnej skupiny Atlas Copco a má povolenie na výkon servisnej činnosti na
výrobky Atlas Copco Airpower (Belgicko) a je osobou oprávnenou vykonávať
akékoľvek servisné zásahy na Strojoch a ručí, že vykonávanie prípadných
servisných zásahov na Strojoch nebude mať žiadny vplyv na záruku poskytovanú
na stroje ich výrobcom a dodávateľom, spoločnosťou Atlas Copco Airpower a
záruka zostane v plnom rozsahu zachovaná.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
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1. Súťažné podklady poskytuje vyhlasovateľ bezplatne, zostávajú však majetkom
vyhlasovateľa a navrhovateľ je povinný ich vrátiť najneskôr v deň ukončenia
súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž
kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť
zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s určeným navrhovateľom/navrhovateľmi rokovať
o obsahu zmluvy.
5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
6. V rámci hodnotenia návrhov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať
navrhovateľov o vysvetlenie návrhu, doplnenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje
a skutočnosti uvedené v návrhu, napr. požiadať o čestné prehlásene, že navrhovateľ
je alebo nie je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako
vyhlasovateľ alebo že navrhovateľ, štatutárny orgán navrhovateľa, člen štatutárneho
orgánu navrhovateľa alebo spoločník navrhovateľa je alebo nie je členom orgánov
vyhlasovateľa.
7. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
8. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
9. 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.
10. 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.
11. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.

D.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha

Návrh rámcovej servisnej zmluvy
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