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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY
A.1.1

Identifikácia vyhlasovateľov súťaže:
1. Vyhlasovateľ č. 1:

Názov organizácie:

NAFTA a.s.

IČO :

36 286 192

IČ DPH :

SK2022146599

Sídlo spoločnosti :

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaná :

Obchodný register Okresného súdu Bratislava1,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B

Krajina:

Slovenská republika

2. Vyhlasovateľ č. 2:
Názov organizácie:

SPP Storage, s.r.o.

IČO :

248 22 191

IČ DPH :

CZ24822191

Sídlo spoločnosti :

Dolní Bojanovice 891, 696 17, Česká republika

Zapísaná :

Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne,
oddiel C, vložka číslo 107605

Krajina:

Česká republika

(ďalej spolu aj ako „vyhlasovatelia“)
Použitie termínu „vyhlasovateľ“ v ďalšom texte znamená NAFTA a.s. SPP
Storage, s.r.o.
Kontaktná osoba vyhlasovateľov: Ing. Lujza Kimličková
e-mail:

Lujza.kimlickova@nafta.sk

Nákupný portál Nafta:

https://nafta.1803sw.com

Internetová stránka:

www.nafta.sk
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A.1.2

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je vykonanie vonkajšej inšpekcie plynovodov a prípojok sond
a stredísk prevádzkovaných NAFTA a.s. a SPP Storage,s.r.o. Celková
predpokladaná dĺžka vykonanej inšpekcie bude:
 NAFTA a.s. cca 313 500 m,
 SPP Storage s.r.o. cca 26 487 m.
Podrobná špecifikácia je uvedená v Technických špecifikáciách, ktoré tvoria
prílohu Súťažných podmienok.

A.1.3

Typ zmluvy
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb.
Úspešný navrhovateľ uzavrie zmluvný vzťah zvlášť so spoločnosťou NAFTA a.s.
a zvlášť so spoločnosťou SPP Storage v trvaní od cca 1.4.2019 do 30.3.2024.

A.1.4

Miesto a termín dodania
1) Miestom dodania sú strediská, prípojky sond a plynovody prevádzkované
spoločnosťou NAFTA a.s. v lokalite okres Malacky a okres Senica.
2) Plynovod SPP Storage vedúci od PZP Dolní Bojanovice – po hranice ČR/SR
(Brodské).
Predpokladané zahájenie inšpekcií: apríl 2019
Inšpekcie budú vykonávané v rozpätí rokov 2019 – 2024.

A.1.5

Harmonogram súťaže

Súťaž sa uskutoční ako trojkolová.

1.

kolo - Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia
doručením e-mailu vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu nákupný portál:
https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.
Navrhovatelia predložia cenový návrh a príslušné doklady (ďalej len návrh) na
nákupný portál https://nafta.1803sw.com (ďalej nákupný portál alebo elefant).

2.

kolo – Technické rokovanie, cenové rokovanie, aktualizácia cenovej ponuky.

3.

kolo - Aktualizácia finálneho cenového návrhu sa uskutoční formou elektronickej
aukcie alebo individuálnych rokovaní o podmienkach zmluvy.
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A.1.6

Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba platné ponuky (ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami
a podmienkami výberu dodávateľa) navrhovateľov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet
navrhovateľov a takto určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania
o podmienkach zmluvy.
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.
Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú
oznámené navrhovateľom minimálne dva pracovné dni pred jej uskutočnením.

A.1.7

Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom nákupného
portálu Nafta: https://nafta.1803sw.com.

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
A.2.1

Obsah návrhu
Dokladová časť predložená do súťaže musí obsahovať všetky doklady
požadované v súťažných podmienkach. Doklady musia byť vložené do
nákupného portálu NAFTA k príslušným položkám podľa ich názvu.

A.2.2

Platnosť návrhu
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 30.6.2019

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV
Navrhovateľ sa prihlási do systému elefant (nákupný portál NAFTA) na základe
mailu ktorým je oslovený na účasť v súťaži, alebo sa zaregistruje na nákupný
portál: https://nafta.1803sw.com.
Upozornenie:
Treba rešpektovať požiadavky na oddelenie technickej časti od cenovej !!!
Ponuky požadujeme vkladať do jednotlivých položiek podľa názvu.
Termín predloženia cenovej ponuky : do 27.3.2019 o 10:00 hod
Navrhovateľ môže predložiť návrh len pre výkon Inšpekcie plynovodov NAFTA
a.s. , alebo len pre SPP Storage, alebo pre obidve spoločnosti. V prípade
predloženia návrhu len pre jednu spoločnosť, postačuje predložiť oprávnenia
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a certifikáty pre danú krajinu SR(Slovenskú republiku)
republiku).

alebo ČR (Českú

B. PODMIENKY ÚČASTI
B.1

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
1. Identifikačné údaje: Uveďte 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.

B.2

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ NAVRHOVATEĽA
Ekonomická a finančná spôsobilosť navrhovateľov bude preukázaná týmito
informáciami:
1. Doklad o oprávnení podnikať ( neoverená fotokópia) , v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača dodávať požadovaný
tovar, uskutočňovať požadovanú prácu alebo poskytovať požadovanú službu.
Doklad o oprávnení podnikať musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa
uchádzač zúčastňuje výberového konania,
a. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
b. výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická
osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
2. Čestné vyhlásenie uchádzača vystavené ako jeden dokument podpísané
osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.:


že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie
konanie, že nie je v konkurze ani likvidácii, že nebol proti uchádzačovi
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,



že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej
situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,



že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním,



že uchádzač sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností
v období predchádzajúcich piatich rokov,



že uchádzač neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,



že žiaden z členov štatutárneho orgánu spoločnosti nebol právoplatne
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny,



že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie,



že uchádzač nemá v Slovenskej republike, Českej republike alebo
v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky,
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B.3



že uchádzač nemá v Slovenskej republike, Českej 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,



že navrhovateľ súhlasí so Súťažnými podmienkami vyhlásenými
Vyhlasovateľom,



o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov
uvedených v ponuke.

3.

Poistná zmluva ( neoverená fotokópia) alebo poistný certifikát ( originál) na
poistenie zodpovednosti za spôsobené škody vo výške min. celkovej ceny
prác. V prípade ak uchádzač nedisponuje poistením v požadovanej výške,
predloží do Súťaže čestné prehlásenie, že si takéto poistenie uzatvorí
v prípade víťazstva v Súťaži.

4.

Podpísaný originál Rámcovej zmluvy
(Bude vložený do Cenovej časti
položka Návrh zmluvy, nakoľko obsahuje cenu za poskytované služby).

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Technická spôsobilosť navrhovateľa bude preukázaná týmito informáciami:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zoznam uchádzačom uskutočnených, ukončených a do prevádzky
uvedených zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru (vonkajšie
inšpekcie plynovodov resp. plynových prípojok sond) uskutočnených za
posledné 3 roky, rozsah minimálne 200 km, ktoré realizoval navrhovateľ
ako dodávateľ.
Čestné prehlásenie, že navrhovateľ má k dispozícií technické vybavenie
potrebné na plnenie predmetu súťaže. Navrhovateľ súčasne predloží
zoznam vlastného technického vybavenia.
Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov ( môže byť
schéma organizačnej štruktúry) s rozčlenením minimálne na:
3.1 výkonný pracovník,
3.2 vedúci prác.
Navrhovateľ bude zabezpečovať plnenie predmetu výkonu vonkajšej
inšpekcie výlučne vlastnými zamestnancami, ktorí splňujú podmienky
kvalifikácie a certifikácie podľa: STN EN 15257 (Katódová ochrana).
Vyžadujú sa minimálne štyria vlastní zamestnanci. Navrhovateľ predloží
kópie certifikátov preukazujúcich úroveň spôsobilosti min. štyroch
pracovníkov nasledovne :
 Vedúci prác certifikát úroveň 3
 Traja zamestnanci úroveň minimálne 2.
Navrhovateľ bude zabezpečovať plnenie predmetu výkonu vonkajšej
inšpekcie výlučne vlastnými zamestnancami, ktorí splňujú podmienky
kvalifikácie a certifikácie podľa: ČSN EN ISO 15257 (Katódová
ochrana). Vyžadujú sa minimálne traja
vlastní zamestnanci.
Navrhovateľ predloží kópie certifikátov preukazujúcich úroveň
spôsobilosti min. štyroch pracovníkov nasledovne :
 Vedúci prác certifikát úroveň 3
 Traja zamestnanci úroveň minimálne úroveň 2.
Predloženie kópie certifikátu systému riadenia kvality ISO radu 9000
alebo podobných.
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C. URČENIE CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA
C.1

C.2

SPÔSOB URČENIA CENY
1.

Navrhovateľom uvádzané ceny budú v EUR bez DPH. V prípade, ak
navrhovateľ nie je plátca DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojom
návrhu.

2.

Pri uzatváraní zmluvy s vyhlasovateľom č. 2 môže byť dohodnuté, že sa
ceny prepočítajú na CZK v súlade s kurzovým lístkom ECB zverejnenom
na stránke www.nbs.sk

3.

Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky náklady, ktoré predpokladá
v súvislosti s dodaním predmetu výberového konania.

4.

Vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o objasnenie a zdôvodnenie
primeranosti navrhnutej jednotkovej ceny.

FAKTURÁCIA
Splatnosť faktúr:
NAFTA a.s.: do 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa.
SPP Storage: do 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa.

D. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, aktualizovať
rozsah súťaže, prípadne súťaž kedykoľvek zrušiť. Navrhovatelia ktorí
budú známi budú informovaní o tejto skutočnosti. Navrhovatelia budú
taktiež informovaní uverejnením oznámenia na internetovej stránke
vyhlasovateľa www.nafta.sk.

2.

Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v
súťaži.

3.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľmi o návrhoch v
niekoľkých po sebe nasledujúcich kolách s možnosťou vyzvať
navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky po každom
kole rokovaní.

4.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na
aktualizovanie finálneho cenového návrhu formou elektronickej aukcie.

5.

Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný
vzťah.

6.

V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s víťazným navrhovateľom
a Vyhlasovateľ sa nerozhodne inak, Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
prijať ponuku iného navrhovateľa a/alebo pokračovať v negociačnom
procese s iným navrhovateľom, resp. inými navrhovateľmi. Takéto
následné rokovania resp. komunikácia a úkony s tým súvisiace nebudú
v žiadnom prípade považované za odmietnutie pôvodného návrhu a
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo tento návrh kedykoľvek počas
rokovaní akceptovať.
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7.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa
alebo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

8.

Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového
obmedzenia.

E. ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1 – Špecifikácia NAFTA a.s.
Príloha č. 2 - Špecifikácia SPP Storage
Príloha č.3 : Návrh Rámcovej zmluvy NAFTA a.s.
Príloha č.4 : Návrh Rámcovej zmluvy SPP Storage s.r.o.
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