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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY

A.1.1

Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:
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

A.1.2

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Kacarabčin

Telefón:

+421 2 4024 2539

Fax:

02 4024 2516

E-mail:

kanc.tovar@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

Predmet výberového konania
Predmetom výberového konania je:


Kancelársky tovar, občerstvenie.

Jedná sa o spotrebný materiál v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č.
1_Zoznam tovarov. Zoznam požadovaných tovarov tvorí zoznam materiálov
z najčastejšie nakupovaných komodít spoločnosti NAFTA a.s., s predpokladaným
odberným množstvom v kusoch na dohodnuté zmluvné obdobie. Uvedené množstvá
sú len indikatívne.
Zadávateľ umožňuje ocenenie aj jednotlivých častí predmetu výberového konania
(nemusia byť ocenené všetky komodity) podmienkou však je aby sa víťaz pre danú
komoditu následne prepojil cez vybraný elektronický objednávkový systém.
A.1.3

Typ zmluvy
Výsledkom výberového konania bude:


Rámcová kúpna zmluva,

Rámcová kúpna zmluva bude obsahovať dohodnuté ustanovenia vyhlasovateľa
a navrhovateľa. Zmluva bude uzatvorená na obdobie 1 roka s možnosťou ročnej
opcie, ktorú však bude možné uplatniť maximálne dva-krát.
Účinnosť zmlúv je podmienená predložením katalógu tovarov v elektronickej podobe
s fotografiami, a základnými vlastnosťami tovarov.
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A.1.4

Miesto dodania, dodací termín a flexibilita dodania
Navrhovateľ sa zaväzuje dodávať objednaný materiál v zmysle Zoznamu odberných
miest v nasledujúcich objektoch:


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



NAFTA a.s., Prevádzkovo-technická budova, 900 68 Plavecký Štvrtok



NAFTA a.s., Centrálny areál PZZP Plavecký Štvrtok



NAFTA a.s., Priemyselná 6, 071 01 Michalovce



Ostatné odberné miesta podľa potrieb Zadávateľa

Navrhovateľ sa zaväzuje dodávať objednaný tovar čo v najskôr možnom termíne,
najneskôr však do 5 pracovných dní od dátumu obdŕžania elektronickej
objednávky/alebo klasickej SAP objednávky a to len v pracovných dňoch v čase medzi
od 8:00h do 15:00 h.
V prípade nevyhnutnosti resp. výnimočnej situácie navrhovateľ zabezpečí dodanie
tovaru najneskôr do 48 hodín od obdŕžania elektronickej objednávky/alebo klasickej
SAP objednávky resp. navrhovateľ zabezpečí dodanie tovaru v čo najkratšom možnom
termíne od obdŕžania elektronickej objednávky.
Navrhovateľ zabezpečí, že objednaný tovar bude expedovaný, označený a zabalený
podľa Objednávok jednotlivých stredísk a zároveň bude doručený zodpovedajúci počet
dodacích listov.
Náklady na distribúciu ako i na technické zabezpečenie tovaru navrhovateľ nebude
fakturovať samostatne, budú zohľadnené a zahrnuté v jednotkových cenách v zaslanej
cenovej ponuke.
Navrhovateľ zabezpečí, že objednaný tovar bude zabalený a expedovaný podľa
predpisov súvisiacich s platnou legislatívou.
A.1.5

Hodnotenie ponúk
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 zvoliť ako jedno z možných kôl výberu aj elektronickú
aukciu.
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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.

A.1.7

Harmonogram výberového konania
Udalosť

Termín

Vyhlásenie súťaže

25.08.2014

Predkladanie ponúk – 1.kolo

05.09.2014

Predloženie upravených cenových ponúk – 2.kolo

17.09.2014

Rokovanie o cenových a obchodných podmienkach

24.09.2014

Predpokladaný termín podpisu zmluvy

30.09.2014

Harmonogram plní informatívny charakter. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek
upraviť vyššie uvedené udalosti a termíny.

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. Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania,
oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovanú službu. Doklad o oprávnení
podnikať musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje
výberového konania.
3. Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu resp. osoby oprávnenej konať v súvislosti
s výberovým konaním potvrdzujúce nasledujúce skutočnosti:
a) že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii
podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
b) o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov uvedených
v ponuke,
c) že na jeho majetok nebol ku dňu vyhlásenia výberového konania vyhlásený
konkurz, nie je v likvidácii a nemá v evidencii nedoplatky v oblasti štátnej správy
(daňové, zdrav. poistenia a soc. poistenia),
d) že súhlasí
konania

s podmienkami

určenými

vyhlasovateľom

výberového

e) že sa zaväzuje zabezpečiť odoberanie spotrebovaného materiálu, a tieto náklady
zahrnul do ceny tovarov (vypálené žiarovky, vybité batérie a akumulátory a pod.)
f) že
Navrhovateľ
je
schopný spracovať
objednávky systémom
elektronického objednávania resp. napojiť sa na elektronický systém
obchodného partnera NAFTA a.s. - ktorý je prevádzkovateľom systému
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elektronického objednávania a ktorý bude špecifikovaný počas rokovaní.
Prevádzkovateľ objednávkového systému i umožní zadávateľovi registráciu
v jeho elektronickom objednávkovom systéme a pridelí jednotlivým
objednávacím miestam (strediskám) kupujúceho ID kódy,
g) že súhlasí s napojením na server elektronického spôsobu objednávania, ktorý
bude vybraný Vyhlasovateľom,
h) že komunikácia medzi elektronickým systémom objednávania a Vyhlasovateľom
a Navrhovateľom bude prebiehať formou šifrovaného prenosu dát (https)
4. Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh zmluvy na znak súhlasu so znením
Zmluvy a obchodnými podmienkami Vyhlasovateľa, ktorý je nedeliteľnou súčasťou
zadávacích podmienok a jeho schválenie podlieha schvaľovaciemu procesu
vyhlasovateľa.
5. Navrhovateľ je povinný okrem písomnej formy predložiť cenovú ponuku aj na CD
nosiči - CD nosič MUSÍ obsahovať zoznam materiálu v takej forme v akej bol
Navrhovateľovi zaslaný! V inom prípade môže byť ponuka Navrhovateľa vylúčená
z vyhodnotenia, resp. ponuka bude vrátená Navrhovateľovi na prepracovanie.
6. Správne vyplnená Príloha č. 1_Zoznam tovarov.
V jednotkových cenách tovarov musia byť zahrnuté všetky súvisiace ekonomicky
odôvodnené náklady, vrátane kompletizovania objednávok a nákladov na dopravu
na miesto dodania.
Presné počty a druhy tovarov budú počas platnosti Rámcovej zmluvy uvedené
v jednotlivých čiastkových objednávkach s presne stanovenými termínmi dodania.
7. Informáciu o % plošnej zľavy Navrhovateľa na tovar z jeho aktuálneho cenníka,
avšak mimo tovaru uvedeného v Prílohe č.1.
A.2.2

Vyhotovenie ponuky
Navrhovateľ môže predložiť len jednu ponuku.
Ponuka nemusí byť vyhotovená na celý predmet výberového konania, dovoľuje
sa aj čiastkové ocenenie Prílohy č.1 a to v slovenskom, resp. českom jazyku.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača alebo perom s nezmazateľným atramentom a pod.
Ponuka musí byť zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou poverenou k tomuto úkonu.

A.2.3

Platnosť ponuky
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 30.11.2014.

A.2.4

Komplexnosť sortimentu
Navrhovateľ je povinný oceniť predložený Zoznam materiálu (viď. Príloha 1) resp.
oceniť tovar, ktorý je v portfóliu jeho sortimentu.
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A.3

PREDKLADANIE PONÚK

A.3.1

Označenie obalov s ponukami
Navrhovatelia predkladajú návrhy v zabezpečenej obálke ako aj v elektronickej podobe
na CD. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom SÚŤAŽ - NÁVRH - NEOTVÁRAŤ
a heslom súťaže „Kancelársky tovar, občerstvenie“ s uvedením sídla navrhovateľa
(odosielateľa) a sídla vyhlasovateľa uvedeného nižšie.

A.3.2

Miesto a termín predkladania ponúk
Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
sekretariát
Ing. Peter Kacarabčin
Votrubova 1, P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
do 05.09.2014 do 14:00 hod.
Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené navrhovateľovi neotvorené.

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 3
roky, potvrdené audítorom, ak bol vykonaný audit.

B.2

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ NAVRHOVATEĽA
Technická spôsobilosť navrhovateľa bude preukázaná týmito informáciami:
1. Predloženie kópie certifikátu riadenia kvality ISO 9001 alebo iného dokumentu
preukazujúceho úroveň riadenia kvality spoločnosti.
2. Doloženie minimálneho obratu spoločnosti za posledné 3 roky vo výške 50.000
eur/rok.
3. Zoznam referencií k predmetu výberového konania zrealizovaných za
predchádzajúce 3 roky, s uvedením názvu spoločností, konečnej ceny dodávky
a kontaktnej osoby na prípadné overenie referencií
4. Zoznam dopravných prostriedkov pre výkon činnosti (dovoz tovaru na miesto
určenia), prípadne iný spôsob akým bude zabezpečená preprava.
5. Predloženie počtu zamestnancov na TPP v členení podľa profesií/činností.

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.
Navrhovateľ navrhne cenu predmetu obstarania formou vyplnených tabuliek v tomto
zložení:
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a/ navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Jednotková cena bude v ponuke uvedená v EUR bez DPH bude zaokrúhlená na 2
desatinné miesta
Ak navrhovateľ nemá v ponuke identický požadovaný tovar zo Zoznamu tovarov,
navrhne tovar kvalitatívne a cenovo porovnateľný alebo výhodnejší. V takom prípade
si vyhlasovateľ môže vypýtať bezplatne vzorky na testovanie.
V prípade tovarov, u ktorých Vyhlasovateľ požaduje ucelené balenie, navrhovateľ
uvedie cenu v EUR za ucelené balenie.
3. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v návrhu.
4. Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti
s dodaním predmetu výberového konania.
5. Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky sú priložené zadávacie podklady.
6. Jednotkové ceny ponúkané navrhovateľom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase,
v ktorom bola podaná ponuka Vyhlasovateľovi výberového konania.
7. Komisia na vyhodnotenie ponúk môže požiadať navrhovateľom o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutej jednotkovej ceny.
8. V cenovej ponuke požadujeme uviesť cenu resp. jednotkovú cenu ako konečnú
(maximálnu) cenu v EUR bez DPH t.j. cena zahŕňa všetky náklady súvisiace
s plnením záväzkov navrhovateľa v zmysle požiadaviek obsiahnutých v týchto
súťažných podkladoch a to predovšetkým:
prepravné, poistenie tovaru počas prepravy, náklady vykladania tovaru v mieste
plnenia, clo, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou
výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci
ako aj cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie tovaru alebo s ním súvisí
a pod.

C.2

FAKTURÁCIA
Navrhovateľ zabezpečí vystavovanie faktúr raz za mesiac na základe celkových
mesačných dodávok tovaru. Faktúra bude vystavená do 5 kalendárnych dní od
skončenia mesiaca. Splatnosť faktúr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla
vyhlasovateľa.

C.3

ZÁRUKA
Podrobná špecifikácia záručných podmienok a spôsob vybavovania reklamácií budú
predmetom zmluvy.

D. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Súťažné podklady poskytuje vyhlasovateľ bezplatne, zostávajú však majetkom
vyhlasovateľa.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž
kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. V rámci vyhodnotenia návrhov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať
navrhovateľov o vysvetlenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti
uvedené v návrhu.
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5. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
6. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
7. V prípade, že nedôjde k uzavretiu 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.
8. Všetky dokumenty a listiny, ktoré navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi, musia byť
podpísané navrhovateľom, štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom
štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v
mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie tejto osoby musí byť v
súlade s predloženými dokladmi o oprávnení podnikať, resp. splnomocnením.
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 návrhy.
10. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.

E. ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1
Zoznam Tovarov
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