NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

PREDKVALIFIKÁCIA

Názov obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“):

Realizácia investičných akcií :

.
„Rekonštrukcia potrubných rozvodov sušiacich kolón v CS PZZP Láb“
„Výmena guľových kohútov v prevádzke D PZZP 2016“
„Výmena GU v CS PZZP z roku 2015“

Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť doklady a listiny za účelom preukázania spôsobilosti
plniť predmet zmluvy, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch - Predkvalifikácia.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, 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, najmä nie však
výlučne, ak riadne a včas neodstránil reklamované vady diela zhotoveného
na základe zmluvy s vyhlasovateľom.
V prípade, ak navrhovateľ nepredloží niektorý z dokladov, preukazujúcich splnenie
podmienok účasti, alebo uvedie nepravdivé alebo inak skresľujúce údaje, vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo nevyzvať takéhoto navrhovateľa na predloženie cenového návrhu.
V prípade nepredloženia všetkých dokladov zo strany navrhovateľa, resp. v prípade ak
predložené doklady nebudú obsahovať všetky náležitosti, alebo sa budú odchyľovať od
podmienok stanovených v tomto vyhlásení alebo v Súťažných podkladoch, prípadne ak
predložené doklady budú nečitateľné alebo neúplné, vyhlasovateľ má právo požadovať
od navrhovateľa doplnenie týchto dokladov, prípadne ich zmenu alebo opravu. Za
účelom vylúčenia pochybností, postup podľa predchádzajúcej vety je právom, nie
povinnosťou vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o predloženie doplňujúcich
informácií, resp. dokladov.
Spôsob predloženia dokladovej časti pre preukázanie splnenia podmienok účasti
– 1. kolo:
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 „Realizácia investičných akcií 2016“ s uvedením
sídla vyhlasovateľa a sídla navrhovateľa.
Dokladová časť pre preukázanie splnenia podmienok účasti musí obsahovať:
a) Krycí list musí obsahovať:
i) identifikačné údaje navrhovateľa - obchodné meno, sídlo, IČO;
ii) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové
číslo, e-mail;
iii) súpis dokladov, dokumentov a ďalších listín predložených v dokladovej
časti návrhu;
b) Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa Súťažných
podkladov.

Dokladovú časť v požadovanom rozsahu je potrebné predložiť na adresu:
NAFTA a.s.
podateľňa
Mgr. Antonia Cavalli PhD.
PTB 900
900 68 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika
Návrh doručený na inú adresu vyhlasovateľa sa bude považovať za nedoručený.
8.

Lehota na predloženie dokladovej časti pre preukázanie splnenia podmienok
účasti (1. kolo súťaže):
Lehota uplynie: 03.02.2016 o 12:00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu pre preukázanie splnenia podmienok
účasti. Zmena lehoty bude oznámená všetkým známym navrhovateľom elektronickou
poštou a bude zároveň uverejnená aj na internetovej stránke vyhlasovateľa
www.nafta.sk.

VYŽADUJE SA PREDLOŽENIE NASLEDOVNÝCH DOKLADOV:
EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri montážnych
prácach minimálne vo výške navrhovanej ceny diela.
TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov
a uvedením nasledovných informácií:
a.

navrhovateľ musí mať minimálne 1. zamestnanca s odbornou spôsobilosťou
stavbyvedúci, vyžaduje sa predloženie fotokópie dokladu podľa osobitného predpisu
v zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. a č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

b.

navrhovateľ musí mať oprávnenie na, opravu vyhradených technických zariadení
plynových a elektrických v zmysle § 8a ods.7 zák. č. 51/1988 Zb. - vyžaduje sa
predloženie fotokópie oprávnenia

c.

zoznam realizovaných dodávok rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených
za posledné 3 roky, ktoré realizoval navrhovateľ ako dodávateľ

d.

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

e.

vyžaduje sa predloženie certifikátu systému riadenia kvality ISO radu 9000 alebo
opisom

f.

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

g.

Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
súťažných podkladov, na znak súhlasu s jej podmienkami, pričom však schválenie
zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu vyhlasovateľa.

