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Výberové konanie
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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

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Mgr. Antonia Cavalli PhD.

Nákupný portál :

https://nafta.1803sw.com

Internetová stránka:

www.nafta.sk

A.1.2 Predmet súťaže:
Výber nominovaných dodávateľov na zabezpečenie služieb, prác a dodávok Diagnostika ohrevov plynu a regeneračných kotlov spoločnosti NAFTA a.s. na rok
2021- 2023 v nasledovnom rozsahu :
Demontáž a spätná montáž tepelnej izolácie nevyhnutnej pre výkon diagnostiky
Montážne / demontážne práce technologických častí
Materiál podľa potreby (svorníky, matice, tesnenia)
Diagnostika zariadenia UTT merania technologických častí
V prípade osadenia nepriebojných poistných armatúr na horáku vykonanie diagnostiky
stavu aj s odporúčaním pre ďalšie použitie
Na základe výsledkov diagnostiky vykonanie opravy chybných častí
V prípade opravy vykonanie Úradnej skúšky TISR
Posúdenie aktuálneho technického stavu zariadenia – pevnostný výpočet pre zistenie
minimálnej zostatkovej hrúbky stien pre stanovenie životnosti zariadenia ( rýchlosť
korózneho úbytku za rok )
Vypracovanie technologického postupu prác s podrobným časovým harmonogramom
Práce musia byť vykonávané v zmysle príslušných platných predpisov, technických
noriem, doložené sprievodnou dokumentáciou k vykonaným opravám a zásahom do
konštrukcie zariadenia
Montážne práce budú považované za ukončené až po vykonaní úspešnej skúšky tesnosti
predmetných prírubových spojov pri dosiahnutí prevádzkových parametrov
regenerátora (teplota média) doloženej prevádzkovou revíziou zariadenia
A.1.3 Typ zmluvy
Servisná rámcová zmluva
A.1.4 Hodnotenie návrhov
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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:
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 identických diagnostikách za posledné 3 roky.
7. Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh 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 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 31.12.2023
A.2.4 Variantné riešenie
Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia.

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV
A.3.1
Navrhovatelia predkladajú návrhy v elektronickej podobe (vo formáte .pdf).
Označenie obalov s návrhmi
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A.3.2 Miesto a termín predkladania návrhov
Miesto a termín predkladania návrhov
Návrhy je potrebné zaslať na e-mailovú adresu:
Nákupný portál: https://nafta.1803sw.com
Do: 12.04.2021 o 10:00 hod.

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.
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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
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

B.3

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

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

b)

vyhlasovateľ požaduje uviesť zoznam zmlúv na diagnostiku požadovaných
zariadení v zmluvných cenách v minimálnej výške 50.000 EUR bez DPH
u každej v zozname uvádzanej zmluve, pričom predložený zoznam zmlúv musí
obsahovať:
obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné
informácie overiť, sídlo objednávateľa, názov predmetu plnenia zmluvy, stručný
opis predmetu diagnostiky, zmluvná cena.

c)

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

d)

navrhovateľ musí mať pri zhotovovaní diela platné oprávnenie, vydané podľa §8a
ods.7 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a rekonštrukciu
vyhradených technických zariadení plynových, uvedených v Prílohe č.1, časť IV.
Vyhl. č. 508/2009
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C.

e)

navrhovateľ musí mať pri zhotovovaní diela platné oprávnenie, vydané podľa §8a
ods.7 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a rekonštrukciu
vyhradených technických zariadení elektrických, uvedených v Prílohe č.1, časť
III. Vyhl. č. 508/2009

f)

navrhovateľ musí mať pri zhotovovaní diela platné oprávnenie, vydané podľa §8a
ods.7 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a rekonštrukciu
vyhradených technických zariadení tlakových, uvedených v Prílohe č.1, časť I.
Vyhl. č. 508/2009

g)

navrhovateľ musí mať pri zhotovovaní diela zamestnancov s platným osvedčením
vydaným podľa §8a ods.10 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a
rekonštrukciu vyhradených technických zariadení tlakových, uvedených v
Prílohe č.1, časť I. Vyhl. č. 508/2009

h)

navrhovateľ musí mať pri zhotovovaní diela zamestnancov s platným osvedčením
vydaným podľa §8a ods.10 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a
rekonštrukciu vyhradených technických zariadení elektrických, uvedených v
Prílohe č.1, časť III. Vyhl. č. 508/2009

i)

navrhovateľ musí mať pri zhotovovaní diela zamestnancov s platným osvedčením
vydaným podľa §8a ods.10 Zák. č. 51/1988 Zb. na opravu, montáž, údržbu a
rekonštrukciu vyhradených technických zariadení plynových, uvedených v
Prílohe č.1, časť IV. Vyhl. č. 508/2009

j)

certifikáty na splnenie požiadaviek na kvalitu zvárania podľa EN 3834-2,

k)

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

l)

komplexnosť dodávky – uviesť subdodávateľov a ich podiel plnenia, ktorý bude
navrhovateľ zabezpečovať treťou osobou – subdodávateľsky,

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
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.
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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 č. 1
Krycí list
Príloha č. 2
Zoznam zariadení - cenník
Príloha č. 3
Servisná rámcová zmluva
Príloha č.4
Opis predmetu obstarávania

8

