Informácie pre navrhovateľov.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA POSTÚPENIE POHĽADÁVOK
1

2

Výberové podmienky
1.1

Tento dokument, jeho prílohy a prípadné doplnenia predstavujú podmienky
(ďalej len „Podmienky VK”) účasti záujemcov (ďalej len Uchádzač)
stanovené vo výberovom konaní (ďalej len VK) na postúpenie vybraných
pohľadávok spoločnosti NAFTA a.s.

1.2

NAFTA a.s. si počas priebehu VK vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, rozšíriť
alebo zúžiť rozsah Podmienok VK, alebo VK zrušiť.

1.3

Tieto Podmienky VK nepredstavujú záväzný dokument voči tretím osobám, na
základe ktorého by im vznikali alebo mohli vzniknúť akékoľvek práva, alebo si
mohli voči NAFTA a.s. vynucovať akékoľvek plnenie.

Potvrdenie o účasť vo VK
2.1

2.2

Uchádzač je povinný najneskôr do 7.9.2015 doručiť NAFTA a.s. nasledovné
dokumenty:
(i)

písomné potvrdenie účasti vo VK (ďalej len Potvrdenie), ktoré musí
byť riadne podpísané oprávnenými zástupcami Uchádzača a musí
obsahovať presné kontaktné údaje Uchádzača (t.j. presnú adresu,
telefonický, faxový a e-mailový kontakt s uvedením kontaktných osôb);

(ii)

čestné prehlásenie v zmysle odseku 2.2 nižšie;

(iii)

dokument preukazujúci identitu a existenciu Uchádzača v zmysle
odseku 2.3 nižšie; a

(iv)

dokumenty preukazujúce ekonomické
Uchádzača podľa odseku 2.4.

a

finančné

postavenie

Čestné prehlásenie Uchádzača musí byť riadne podpísané oprávnenými
zástupcami Uchádzača a toto prehlásenie musí potvrdiť, že Uchádzač:
(a) nie je v likvidácii;
(b) na jeho majetok nie je začaté a nehrozí začatie konkurzného konania ani
reštrukturalizácie;
(c) na jeho majetok nebol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu;
(d) nemá evidované daňové nedoplatky;
(e) nemá žiadne nesplatené záväzky voči NAFTA a.s. po lehote splatnosti;
(f) súhlasí so všetkými Podmienkami VK;
(g) účasťou vo VK, vykonávaním úkonov a uzatváraním súvisiacich
dokumentov nedochádza zo strany Uchádzača k žiadnemu porušeniu:
(i)

akejkoľvek zmluvy alebo iných dokumentov a dohôd, ktorých je
Uchádzač zmluvnou stranou alebo ktorými je viazaný, alebo
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(ii)
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žiadneho platného zákona, vyhlášky, nariadenia alebo iného
predpisu či už všeobecnej alebo individuálnej povahy.

2.3

Dokument preukazujúci identitu a existenciu subjektu Uchádzača musí
preukázať oprávnenosť osôb konať za Uchádzača a nesmie byť starší ako 1
mesiac (t.j. výpis z obchodného registra, resp. iný obdobný dokument
preukazujúci uvedené skutočnosti).

2.4

Spolu s Potvrdením Uchádzač musí NAFTA a.s. taktiež predložiť dokumenty
preukazujúce [oprávnenie na obchodovanie s pohľadávkami, a finančné
a ekonomické postavenie Uchádzača, t.j. účtovné výkazy overené audítoromak to u neho zákon vyžaduje (najmä súvahu, výkaz ziskov a strát, prílohu
k účtovnej závierke) za roky 2013 a 2014].

Účasť na VK
3.1

Na základe kompletnosti predložených dokumentov NAFTA a.s. rozhodne do
18.9. 2015 s ktorými Uchádzačmi bude ďalej pokračovať vo VK. NAFTA a.s. si
vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia ukončiť VK už po tomto
vyhodnotení kompletnosti predložených dokumentov a nezaradiť do ďalšieho
kola žiadneho Uchádzača.

3.2

V priebehu vyhodnocovania kompletnosti predložených dokumentov si NAFTA
a.s. vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek z Uchádzačov o doplnenie alebo
vysvetlenie predložených dokumentov a skutočností v nich uvedených.

Data-room
4.1

Všetci Uchádzači, s ktorými sa NAFTA a.s. rozhodne pokračovať vo VK
v zmysle bodu 3 Podmienok VK (ďalej len Účastník VK), budú mať možnosť
zúčastniť sa Data-room-u, kde im budú poskytnuté všetky NAFTA a.s.
dostupné dokumenty týkajúce sa pohľadávok, ako aj na základe otázok
Účastníka VK poskytnuté ďalšie NAFTA a.s. známe podstatné informácie
týkajúce sa pohľadávok. Data-room bude prebiehať v priestoroch NAFTA a.s.
v dňoch 21. - 25.9. 2015.

4.2

NAFTA a.s. bude včas konkrétneho Účastníka VK o presnom dátume a čase
jeho účasti v Data-roome vopred informovať. Účastník VK je pred vstupom do
Data-Roomu povinný NAFTA a.s. písomne informovať o osobách, ktoré sa za
Účastníka VK Data-Roomu zúčastnia, pričom ich počet z kapacitných dôvodov
nesmie presiahnuť 3 osoby.

4.3

Účastník VK je najneskôr pri vstupe do Data-Roomu povinný podpísať zmluvu
o zachovaní dôvernosti a mlčanlivosti informácií, ktoré mu budú v súvislosti
s VK poskytnuté, a Pravidlá pre pohyb osôb a ich činnosť v informačnej
miestnosti (Data-Roome).

Predloženie záväzných ponúk
5.1

Každý Účastník VK je povinný predložiť NAFTA a.s. najneskôr 2.10.2015 do
12:00 hod záväznú ponuku na kúpu pohľadávok (ďalej len Záväzná ponuka).
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Súčasťou Záväznej ponuky bude akceptácia (formou parafovania) návrhu
zmluvy o postúpení pohľadávok, ktorý je prílohou č.1 Podmienok VK (ďalej len
zmluva).
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5.2

V Záväznej ponuke Účastník VK uvedie cenu, ktorú sa zaväzuje zaplatiť za
pohľadávky. Cena uvádzaná v Záväznej ponuke bude uvedená v Euro a musí
byť riadne podpísaná oprávnenými zástupcami Účastníka VK.

5.3

Záväzné ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke označenej
obchodným menom (názvom) Účastníka VK a názvom „Postúpenie
pohľadávok – záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“ na nasledovnú adresu:
NAFTA a.s.
sekretariát
Ing. Martin Repko
Votrubova 1, P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava

5.4

Záväzná ponuka musí byť záväzná, bezpodmienečná, neodvolateľná
a nemôže byť zo strany Účastníka VK menená po dobu 90 dní odo dňa jej
doručenia do NAFTA a.s.

Vyhodnotenie Záväzných ponúk
6.1

Záväzné ponuky budú vyhodnotené NAFTA a.s. Pri vyhodnocovaní Záväzných
ponúk sa zohľadní výlučne kritérium ceny.

6.2

NAFTA a.s. si vyhradzuje právo neprijať žiadnu zo Záväzných ponúk, ako aj
právo po vyhodnotení Záväzných ponúk ďalej negociovať podmienky v nich
uvedené.

6.3

Po vyhodnotení všetkých Záväzných ponúk NAFTA a.s. oznámi víťaznému
Účastníkovi VK (ďalej len Víťaz VK), že jeho Záväzná ponuka bola
vyhodnotená ako najlepšia. Po oznámení výsledku Víťazovi VK, je tento
povinný do 30 dní od oznámenia výsledku uzatvoriť s NAFTA a.s. zmluvu.

6.4

V prípade, že Víťaz VK podľa bodu 6.3 vyššie do stanoveného termínu,
neuzatvorí zmluvu s NAFTA a.s., táto si vyhradzuje právo prijať ktorúkoľvek zo
Záväzných ponúk ostatných Účastníkov VK a/alebo pokračovať v
negociačnom procese s iným Účastníkom VK, resp. Účastníkmi VK.

6.5

Po uzavretí zmluvy medzi NAFTA a.s. a Víťazom VK (resp. v prípade podľa
bodu 6.4 s iným Účastníkom VK) bude NAFTA a.s. informovať ostatných
Účastníkov VK o tom, že ich Záväzné ponuky neboli akceptované. Prípadné
nedoručenie oznámenia na adresu Účastníka VK podľa predchádzajúcej vety
sa nepokladá za porušenie Podmienok VK a neoprávňuje Účastníka VK
napadnúť priebeh VK či domáhať sa akejkoľvek náhrady škody.

Uzavretie zmluvy
7.1

K uzavretiu zmluvy dôjde na základe rozhodnutia príslušných orgánov
spoločnosti NAFTA a.s., v čase a spôsobom určeným NAFTA a.s.
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7.2

8

Víťaz VK na požiadanie NAFTA a.s. podpíše akékoľvek ďalšie dokumenty a
vykoná akékoľvek ďalšie úkony, ktoré môžu byť odôvodnene potrebné na
nadobudnutie účinnosti zmluvy a uskutočnenie všetkých úkonov zamýšľaných
v nej.

Iné ustanovenia
8.1

Účastníci VK sa musia v súlade s bodom 4.3 zaviazať zachovávať prísnu
dôvernosť ohľadom VK, jeho podmienok a akýchkoľvek dokumentov a
informácii, ktoré im budú poskytnuté, sprístupnené, resp. o ktorých sa počas
priebehu VK dozvedia od NAFTA a.s. iným spôsobom. Bez predchádzajúceho
písomného súhlasu NAFTA a.s. tieto neoznámia resp. nesprístupnia
akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich poradcov, ak to bude potrebné v
záujme úkonov, o ktorých sa uvažuje v týchto Podmienkach VK, avšak v tomto
prípade sú povinní o tom vopred informovať NAFTA a.s.

8.2

Tieto Podmienky VK sa nepovažujú za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom
znení, ani za obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. tohto zákona.
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Príloha č.1
ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK
(návrh)
uzavretá v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov
TÁTO ZMLUVA (ďalej len zmluva) sa uzatvára v Bratislave dňa [] 2015 medzi
nasledovnými zmluvnými stranami:
Postupca:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

NAFTA a.s.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 4837 /B
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
36 286 192
2022146599
[]
[]

(ďalej len postupca)
a
Postupník:
Obchodné meno:

Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

[]
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [],
oddiel: [], vložka č.: []
[]
[]
[]
[]
[]

(ďalej len postupník)
za nasledovných zmluvných podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok postupcu postúpiť pohľadávky špecifikované v prílohe
č. 1 tejto zmluvy (ďalej len pohľadávky), ktorá tvorí jej neoddeliteľnú časť, spolu so
všetkými právami s nimi spojenými na postupníka, za odplatu uvedenú v čl. III bod 1.
zmluvy, a záväzok postupníka tieto pohľadávky v celom rozsahu bez výhrad prijať a zaplatiť
v zmluve dohodnutým spôsobom odplatu.
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Článok II
Postúpenie pohľadávky
1. Postupca týmto postupuje na postupníka svoje pohľadávky za odplatu podľa čl. III bod
1. zmluvy (ďalej len odplata) a postupník tieto pohľadávky prijíma. Zmluvné strany sa
dohodli, že k postúpeniu pohľadávok dôjde ku dňu pripísania odplaty na bankový účet
postupcu.
2. Na postupníka prechádzajú s postúpenými pohľadávkami aj príslušenstvo pohľadávok
a všetky práva s nimi spojené.
3. Postupník preberá postúpené pohľadávky v stave v akom sa nachádzajú ku dňu
postúpenia pohľadávok.
Článok III
Odplata
1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odplaty za postúpenie pohľadávok bude vo výške
[],- Euro (slovom: [],- Euro).
2. Postupník sa zaväzuje zaplatiť postupcovi odplatu najneskôr do troch dní odo dňa
účinnosti tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet postupcu.
Postupník nie je v omeškaní s plnením povinnosti podľa tohto bodu, ak sú peňažné
prostriedky pripísané na bankový účet postupcu najneskôr v tretí deň odo dňa účinnosti
tejto zmluvy. Omeškanie postupníka so splnením tejto povinnosti zakladá právo
postupcu odstúpiť od tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak časť pohľadávky zanikne pred postúpením
pohľadávok podľa čl. II bod 1. tejto zmluvy, odplata sa zníži o pomer, ktorý nominálne
tvorí zaniknutá časť pohľadávky k celému balíku pohľadávok.
Článok IV
Osobitné ustanovenia
1. Postupca zodpovedá postupníkovi, ak sa postupník nestane namiesto postupcu
veriteľom pohľadávok s dohodnutým obsahom, a to maximálne do výšky odplaty.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k započítaniu nároku, ktorý má dlžník
voči postupcovi skôr než bude dlžník povinný plniť svoj záväzok postupníkovi, platí
vzájomné dojednanie zmluvných strán podľa čl. III bodu 3. tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že postupca umožnil postupníkovi oboznámiť sa v plnom
rozsahu o podstatných skutočnostiach viažúcich sa k pohľadávkam (najmä o pôvode,
stave a obsahu pohľadávok) prostredníctvom tzv. Dataroom-u. Zmluvné strany sa preto
dohodli, že postupca nezodpovedá za vady pohľadávok, o ktorých bol postupník
informovaný a postupník výslovne vyhlasuje, že s obsahom pohľadávok bol riadne
oboznámený a je mu ich skutkový a právny stav známy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávok je povinný dlžníkovi resp.
dlžníkom oznámiť postupca formou doporučeného listu, a to bez zbytočného odkladu
po pripísaní odplaty na účet postupcu.
5. Postupca sa zároveň zaväzuje písomne informovať postupníka o tom, že oznámil
dlžníkovi, resp. dlžníkom postúpenie predmetných pohľadávok podľa bodu 4 tohto
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článku, a to bez zbytočného odkladu od oznámenia postúpenia pohľadávky dlžníkovi
resp. dlžníkom.
6. Postupca sa zaväzuje odovzdať postupníkovi všetky doklady a poskytnúť všetky
informácie, ktoré sa týkajú postúpených pohľadávok a sú postupcovi dostupné v čase
podpisu tejto zmluvy, v lehote do troch pracovných dní odo dňa úhrady odplaty, t.j. odo
dňa pripísania peňažných prostriedkov, na bankový účet postupcu.
7. O prevzatí dokladov uvedených v bode 6 tohto článku vydá postupník postupcovi
písomné potvrdenie.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.
2. Túto zmluvu je možné meniť len na základe obojstrannej dohody zmluvných strán, a to
vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre
postupcu a jeden pre postupníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pozorne a podrobne
oboznámili, porozumeli mu, a na znak súhlasu ju slobodne a vážne, bez nátlaku či
tiesne dobrovoľne podpisujú.

NAFTA a.s.
Podpis:
______________________
______________________
Meno: Ing. Martin Bartošovič
Ing. Ladislav Goryl
Funkcia:
prokurista
prokurista
[●]
Podpis:
Meno: [●]
Funkcia:

______________________

______________________
[●]
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