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POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.
A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY

A.1.1

A.1.2

Identifikácia vyhlasovateľa výberového konania
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 1,

Meno:

oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B
Ing. Martin Repko

Telefón:

+421 917 519 865

E-mail:
Nákupný portál:
Internetová stránka:

martin.repko@nafta.sk,
nafta.1803sw.com
www.nafta.sk

Predmet výberového konania
Predmetom výberového konania sú Zemné, prípravné a likvidačné práce pre potreby
prevádzky spoločnosti NAFTA a.s. ( zhotovenie a demontáž spevnených plôch a
prístupových komunikácií vrtov, sond, stredísk a iných špecifických zariadení; )

A.1.3

Typ zmluvy
Výsledkom výberového konania bude:
a) Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Rámcová kúpna zmluva bude obsahovať dohodnuté ustanovenia vyhlasovateľa
a navrhovateľa. Zmluva bude uzatvorená na obdobie 4 rokov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť
zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

A.1.4

Miesto dodania, dodací termín a flexibilita dodania
Navrhovateľ sa zaväzuje dodávať služby podľa potrieb spoločnosti Nafta a.s.
V prípade nevyhnutnosti resp. výnimočnej situácie navrhovateľ zabezpečí dodanie
služby najneskôr do 24 hodín od obdŕžania objednávky.
Navrhovateľ zabezpečí, že objednané služby resp. dielo bude zrealizované podľa
súvisiacej legislatívy a zákonov..

A.1.5

Hodnotenie ponúk
Hodnotiť sa budú iba platné ponuky navrhovateľov. Vybraní navrhovatelia budú prizvaní
na rokovania. 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.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho
cenového návrhu formou elektronickej aukcie.

A.1.6

Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať elektronicky. Adresa pre elektronickú
komunikáciu je uvedená v bode A.1.1.
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A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE PONUKY

A.2.1

Obsah ponuky
Predložená ponuka 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. Návrh na plnenie predmetu výberového konania – cenová ponuka
a) Vyplnená príloha č.1
3. Doklady ekonomickej spôsobilosti podľa bodu B.1
4. Doklady technickej spôsobilosti podľa bodu B.2
5. Návrh zmluvy so zapracovanými požiadavkami vyhlasovateľa.

A.2.2

Vyhotovenie ponuky
Navrhovateľ môže predložiť viacero ponúk.
Ponuka môže byť vyhotovená na celý predmet výberového konania, alebo len na jeho
časť.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom, resp. českom jazyku
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou poverenou k tomuto úkonu.
Celú ponuku požadujeme predložiť v elektronickej verzii

A.2.3

Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk minimálne do 31.12.2020

A.3

PREDKLADANIE PONÚK

A.3.1

Členenie cenových návrhov
Navrhovatelia
nafta.1803sw.com

predkladajú

návrhy

prostredníctvom

nákupného

portálu:

1.

Dokladová časť: scany dokumentov vo formáte .pdf, .jpg. (podľa B.1 a B.2)

2.

Cenová časť: vyplnenie položiek (podľa C.1)

A.3.2 Termín predkladania návrhov
Návrh je potrebné vložiť elektronicky prostredníctvom portálu: nafta.1803sw.com
Lehota na predkladanie návrhov uplynie: 05.08.2020
Návrhy nebude možné po tejto lehote nahrať na portál: nafta.1803sw.com
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť lehotu na podávanie návrhov. Zmena lehoty
bude oznámená všetkým známym navrhovateľom elektronickou poštou a bude zároveň
uverejnená aj na internetových stránkach www.nafta.sk, nafta.1803sw.com .

B. PODMIENKY ÚČASTI
B.1

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ NAVRHOVATEĽA
Ekonomická a finančná
informáciami:

spôsobilosť

navrhovateľov

bude

preukázaná

týmito

1. ekonomické výsledky (výkaz ziskov a strát, súvaha, prípadne iné) za posledné 2 roky,
potvrdené audítorom, ak bol vykonaný audit
2. poistná zmluva navrhovateľa s poisťovňou na zodpovednosť za škodu voči tretím
stranám – vyžaduje sa predloženie overenej fotokópie poistnej zmluvy. Poistná
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zmluva musí byť účinná v deň predkladania ponuky a platná
platnosti zmluvy,

minimálne v dobe

3. Doložiť počet kmeňových zamestnancov spoločnosti.
4. Dve ucelené referencie za posledné 3 roky s minimálnym ročným obratom nad 50 000
€
5. čestné vyhlásenia navrhovateľa, vystavené ako jeden dokument:
- že voči navrhovateľovi 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,
- že navrhovateľ nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, alebo nie je
v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
- že navrhovateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- že navrhovateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla
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,
- že navrhovateľ sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností
v období predchádzajúcich troch rokov,
- že navrhovateľom predložené doklady sú pravdivé a úplné.

B.2

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ NAVRHOVATEĽA
Technická spôsobilosť navrhovateľa bude preukázaná týmito informáciami:
1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete výberového konania. Ide o živnostenské
oprávnenie prípadne výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného
registra. Doklad musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa navrhovateľ
zúčastňuje výberového konania
2. Doložiť zoznam vlastnej a zazmluvnenej techniky potrebnej k výkonu „Prípravno
likvidačnych prác“

C. URČENIE CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA
C.1

SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet výberového konania 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 v tomto zložení:
a/ navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b/ sadzba DPH a výška DPH
c/ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
3. Jednotková cena bude v ponuke uvedená v EUR bez DPH bude zaokrúhlená na 3
desatinné miesta.

C.2

FAKTURÁCIA
Faktúra sa vystavuje až po riadnom dodaní služieb a to na základe preberacieho protokolu.
Preberací protokol musí tvoriť prílohu faktúry. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej
doručenia, pokiaľ nebude na faktúre uvedený neskorší termín splatnosti.

C.3

ZÁRUKA
Podrobná špecifikácia záručných podmienok a spôsob vybavovania reklamácií budú
predmetom zmluvy.
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D. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky výberového konania t.j. dopĺňať
alebo meniť tieto súťažné podmienky, prípadne výberové konanie zrušiť kedykoľvek
počas jeho trvania. O týchto skutočnostiach bude Navrhovateľov informovať.
2. Ak Navrhovateľ nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov,
neodpovie na niektorú z otázok komisie na vyhodnotenie ponúk v rámci vysvetľovania
ponúk, nebude spĺňať podmienky účasti vo výberovom konaní podľa týchto súťažných
podmienok, môže byť z výberového konania vylúčený.
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo výberovom
konaní.
4. V rámci vyhodnotenia ponúk si zadávateľ vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o
vysvetlenie ponuky, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti uvedené v ponuke
formou auditu.
5. Uzavretím výberového konania a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný
vzťah.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s vybraným navrhovateľom rokovať o obsahu
zmluvy.
7. Doručené ponuky sa nevracajú Navrhovateľovi, ale zostávajú archivované
u Vyhlasovateľa ako súčasť dokumentácie výberového konania.
8. Zadávateľ si vyhradzuje právo nezverejniť kritéria hodnotenia ponúk.
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 ponuky.
10. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.

E. PRÍLOHY
1. Príloha č.1 – Formulár pre CP

Príloha 1 PP_LP.xlsx
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