NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava

Obchodná verejná súťaž
(Súťažné podmienky)
vyhlásená v súlade s ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach
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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1

Identifikácia vyhlasovateľa súťaže
Vyhlasovateľ:
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, oddelenie
Sa, vložka číslo 4837/B

(ďalej aj ako „vyhlasovateľ“)

A.2

Predmet obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)
Predmetom OVS je súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy na dodávku
zemného plynu pre vyhlasovateľa (ďalej len „návrh“) za nasledujúcich podmienok:
1. Množstvo zemného plynu
Úspešný navrhovateľ dodá vyhlasovateľovi zemný plyn v množstve 26 000 MWh až
260 000 MWh, v závislosti od podmienok vyhlásenej výzvy na podávanie návrhov
(ďalej len „tranža“). Podrobnosti o vyhlásení tranže sú uvedené v časti A.6 bod 1.
týchto Súťažných podmienok.
2. Čas dodania
Úspešný navrhovateľ dodá vyhlasovateľovi celé požadované množstvo zemného
plynu najneskôr do 10 pracovných dní, odo dňa uzavretia Zmluvy o dodávke
zemného plynu.
Ak je Miestom dodania vstup do Zásobníka, Kupujúci je v závislosti od jeho
technických možností oprávnený určiť v lehote podľa predchádzajúcej vety rozpis
dodávok Zmluvného množstva na jednotlivé Plynárenské dni.
3. Miesto dodania
Úspešný navrhovateľ dodá vyhlasovateľovi zemný plyn do Zásobníka NAFTA a.s.
v mieste vstupu do Zásobníka v odovzdávaco – preberacom bode/bodoch v súlade
s Technickými podmienkami NAFTA a.s. a/alebo v Zásobníku NAFTA a.s.
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4. Kvalita dodávaného plynu
Úspešný navrhovateľ zodpovedá za dodanie zemného plynu v kvalite podľa
Technických podmienok NAFTA a.s.
5. Spoľahlivosť dodávky
Úspešný navrhovateľ zodpovedá za spoľahlivosť dodávky zemného plynu na
miesto dodania v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
6. Ďalšie podmienky
Ďalšie podmienky dodávky sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dodávke zemného
plynu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podmienok.

A.3

Spôsob podávania návrhov
Spôsob podávania návrhov je podrobne rozpísaný v ďalších častiach týchto Súťažných
podmienok.

A.4

Lehota na podávanie návrhov
Lehotu na podávanie návrhov osobitne pre každú tranžu zverejní vyhlasovateľ
najneskôr 3 pracovné dni pred podávaním návrhov v súlade s časťou A.5 týchto
Súťažných podmienok.

A.5

Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľom výsledky OVS pre príslušnú tranžu najneskôr
v lehote do 2 hodín od ukončenia lehoty na podávanie návrhov.

A.6

Harmonogram súťaže
OVS na základe týchto Súťažných podmienok bude prebiehať nasledovne:
1. Vyhlásenie tranže
2. Registrácia-pred podávaním návrhov
3. Predkladanie návrhov
4. Hodnotenie návrhov
5. Oznámenie výsledku
6. Uzatvorenie Zmluvy na dodávku zemného plynu
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Bližšie k jednotlivých etapám súťaže:
1. Vyhlásenie tranže
V súlade s týmito Súťažnými podmienkami je Vyhlasovateľ oprávnený kedykoľvek
v čase od 24.09.2015 do 15.11.2015, a to aj opätovne, vyhlásiť tranžu (t.j. výzvu na
podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy na dodávku zemného plynu). Vyhlasovateľ
je oprávnený vyhlásiť tranžu najneskôr 3 pracovné dni pred dňom podávania
návrhov .
Vyhlasovateľ vyhlasuje tranžu prostredníctvom jej zverejnenia na internetovej
stránke www.nafta.sk, pričom v každej tranži uvedie:


Požadované množstvo zemného plynu



Dátum a čas podávania návrhov



Dátum a čas oznámenia vybraného návrhu.

2. Registrácia-pred podávaním návrhov
Záujemcovia o účasť na tejto OVS sú oprávnení registrovať sa vopred, pred
predložením návrhu, a to od momentu zverejnenia týchto Súťažných podmienok
na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk).
Registrácia je možná prostredníctvom e mailu na adresu naturalgas@nafta.sk,
v ktorom záujemca uvedie:
1. kontaktná osoba pre účasť na OVS (meno, funkcia, telefón, e mail):
2. kontaktná osoba pre účasť na OVS (nepovinný údaj):
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa:
Štát:
IČO:
DIČ:
Súčasťou e-mailu bude aj:
a) Fotokópia povolenia na podnikanie v energetike pre dodávku plynu, na
základe ktorého je záujemca v zmysle platnej legislatívy oprávnený
dodať plyn vyhlasovateľovi v súlade s týmito Súťažnými podmienkami.
b) Vyhlásenie záujemcu ako jeden dokument
 že súhlasí s podmienkami súťaže určenými vyhlasovateľom,
podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu a
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 pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov a údajov
uvedených v návrhu.
Vyhlasovateľ potvrdí e mailom úspešnú registráciu Záujemcovi, ktorý splnil vyššie
uvedené predpoklady.
Záujemcovia o účasť na tejto OVS, ktorí sa zaregistrovali do dátumu zverejnenia
oznámenia o vyhlásení tranže budú e mailom informovaní vyhlasovateľom
o zverejnení tranže a jej detailoch.
OVS sú oprávnení sa zúčastniť aj tí navrhovatelia, ktorí sa neregistrovali pred
zaslaním návrhu, ak najneskôr spolu s návrhom zašlú vyhlasovateľovi všetky
požadované údaje a dokumenty.
3.

Predkladanie návrhov
Vyhlasovateľ OVS oznámi termín predkladania návrhov v rámci zverejnenej tranže,
a to minimálne 3 dni vopred, na stránke www.nafta.sk
Záujemcovia o účasť na tejto OVS, ktorí sa zaregistrovali do dátumu zverejnenia
oznámenia o vyhlásení tranže budú e mailom informovaní vyhlasovateľom
o detailoch tranže.
Pre účely plnenia povinností voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa §
29 ods. 5 písmena b) z.č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach sa
navrhovatelia, ktorí predložili návrh, považujú za uchádzačov, ktorí sa prihlásili do
súťaže.
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.
Podrobnosti o obsahu a predkladaní návrhov sú uvedené v časti A.6 týchto
Súťažných podmienok.

4.

Hodnotenie návrhov
Hodnotené budú iba návrhy, ktoré navrhovatelia predložia v súlade s týmito
Súťažnými podmienkami a zverejnenou tranžou, podané v príslušnom termíne
v zmysle zverejnenej tranže.
Po predložení návrhov má vyhlasovateľ právo individuálne rokovať
s jednotlivými navrhovateľmi o podmienkach Zmluvy o dodávke zemného plynu.
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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.
Aktualizácia finálneho cenového návrhu sa môže uskutočniť rokovaním alebo
elektronickou aukciou. V prípade e-aukcie budú navrhovatelia vopred
oboznámení s podmienkami e-aukcie a budú mať možnosť vyskúšať si ju
v testovacom kole.
5. Oznámenie výsledku
Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľom výsledky OVS pre príslušnú tranžu e mailom
najneskôr v lehote do 2 hodín od ukončenia lehoty na podávanie návrhov.
6.

Uzatvorenie Zmluvy na dodávku zemného plynu
S úspešným navrhovateľom uzatvorí vyhlasovateľ Zmluvu o dodávke zemného
plynu v lehote najneskôr 10 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o prijatí
návrhu vyhlasovateľom. V Slovenskej verzii uzatvorí Zmluvu o dodávke zemného
plynu s úspešným navrhovateľom, ktorý má sídlo na Slovensku. V Anglickej verzii
uzatvorí Zmluvu o dodávke zemného plynu s úspešným navrhovateľom, ktorý má
sídlo mimo Slovenska.
Ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke zemného plynu s navrhovateľom,
ktorému bolo oznámené prijatie jeho návrhu v lehote podľa predchádzajúceho
odseku, za Zmluvu o dodávke zemného plynu sa považuje doručený finálny návrh
a oznámenie o prijatí návrhu.

A.7

Pokyny pre vypracovanie návrhu
1.

Obsah návrhu
Predložený návrh musí obsahovať:
1.1 u navrhovateľa, ktorý sa úspešne zaregistroval podľa čl. A.5 bodu 2. týchto
Súťažných podmienok:
a) Názov a presnú adresu navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje osoby
oprávnenej konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch
pre ďalšie rokovanie o zmluvných podmienkach;
b) Označenie tranže, ktorej sa týka návrh;
c) Návrh ceny (na krycom liste) za zemný plyn vyjadrený v EUR/MWh
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1.2 u navrhovateľa, ktorý sa úspešne nezaregistroval podľa čl. A.5 bodu 2. týchto
Súťažných podmienok:
a) Názov a presnú adresu navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje osoby
oprávnenej konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch
pre ďalšie rokovanie o zmluvných podmienkach;
b) Označenie tranže, ktorej sa týka návrh;
c) Návrh ceny (na krycom liste) za zemný plyn vyjadrený v EUR/MWh
d) Fotokópiu povolenia na podnikanie v energetike pre dodávku plynu, na
základe ktorého je navrhovateľ v zmysle platnej legislatívy oprávnený
dodať plyn vyhlasovateľovi v súlade s týmito Súťažnými podmienkami.
e) Vyhlásenie navrhovateľa ako jeden dokument
 že súhlasí s podmienkami súťaže určenými vyhlasovateľom,
podpísané osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
 pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov a údajov
uvedených v návrhu.

2.

Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a doručený na e mail:
naturalgas@nafta.sk a/alebo doručený osobne na adresu: NAFTA a.s., Votrubova
1, P.O.Box 815 05, Bratislava 815 05, Slovensko.
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou oprávnenou k tomuto úkonu. Originál, resp.
úradne overená fotokópia dokumentu preukazujúceho oprávnenie osoby
podpísať návrh musí byť v takomto prípade súčasťou návrhu.

A.7

Platnosť návrhu
Návrh musí byť platný do Času dodania zemného plynu.
Návrhy doručené po stanovenej lehote nebudú akceptované.
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B.

URČENIE CENY, FAKTURÁCIA

B.1

Spôsob určenia ceny
1. Cena za predmet výberového konania musí byť stanovená v zmysle zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovateľom uvádzané ceny budú v EUR bez DPH.

B.2

Fakturácia
Fakturácia sa uskutoční na základe protokolu o dodávke a prevzatí zemného plynu.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla vyhlasovateľa.

C.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž
kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť žiadnu tranžu podľa týchto Súťažných
podmienok.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo
uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
4. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
5. 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.
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6. Ukončením OVS a oznámením výsledku vzniká vyhlasovateľovi nárok na dodanie
zemného plynu podľa týchto súťažných podmienok od úspešného navrhovateľa.
7. 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.
8. Dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom a navrhovateľmi
sa bude uskutočňovať elektronicky. Kontaktná e-mailová adresa je:
naturalgas@nafta.sk

E.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1 – Krycí list pre navrhovateľov
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dodávke zemného plynu v Slovenskej a Anglickej verzii
Príloha č. 3 – Technické podmienky NAFTA a.s.
Príloha č. 4 – Prevádzkový poriadok NAFTA a.s.
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