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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV
A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY

A.1.1 Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:
Názov organizácie:
IČO :
IČ DPH :
Sídlo spoločnosti :
Zapísaná :

NAFTA a.s.
36 286 192
SK2022146599
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 4837/B
Krajina:
Slovenská republika
Korešpondenčná adresa: NAFTA a.s.
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. Martin Repko
Telefón:
+421 2 4024 2623
Mobil:
+421 917 519 865
E-mail:
operativny.leasing@nafta.sk
Internetová stránka:
www.nafta.sk
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)
A.1.2 Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je poskytnutie služieb operatívneho leasingu dopravných prostriedkov
(ďalej len „DP“ ) NAFTA a.s. v zmysle špecifikácie a požadovaného rozsahu vyhlasovateľa
v zmysle nasledovných krokov:
1. Navrhovateľ vypracuje cenovú kalkuláciu pre vzorové DP( Príloha č.1), ktorá
bude vychádzať z priemerných ročných nájazdov daného DP a predloží ich ako
súčasť svojej ponuky. (viď bod A 3)

a) Navrhovateľ bude pri nacenení vychádzať z presnej špecifikácie podľa Prílohy č.1
Zadávacích podmienok.
Poznámka: špecifikácie vozidiel uvedené v prílohe č.1 sú určené vyhlasovateľom pre
potreby vyhodnotenia ponúk a nie je ich možné chápať ako presné určenie predmetu
nájmu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť značku, typ vozidla a parametre leasingu
individuálne pre každý model.
Číslo súťaže podľa evidencie Vyhlasovateľa: OVS-1431
A.1.3 Typ zmluvy
Výsledkom súťaže bude uzatvorenie rámcovej zmluvy, ktorá bude obsahovať ustanovenia
dohodnuté medzi Vyhlasovateľom a Navrhovateľom.
Trvanie rámcovej zmluvy: 3 roky s možnosťou 1 ročnej opcie .
A.1.4 Miesto a termín dodania
Miesto dodania:
NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava
Prevádzkovo – technická budova NAFTA a.s., Plavecký Štvrtok
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Predpokladaný termín začatia poskytovania leasingu : 1.1.2015

A.1.5 Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle
vyhlásenia súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a
takto určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy,
pričom návrh zmluvy predloží navrhovateľom Vyhlasovateľ.
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.
V prípade viacerých etáp rokovaní, Vyhlasovateľ vopred navrhovateľom oznámi, že cenová
ponuka, ktorú budú predkladať, bude finálnou cenovou ponukou.
A.1.6 Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek
dorozumievanie
a poskytovanie
informácií
medzi
Vyhlasovateľom
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou, resp. elektronickou
poštou.
E-mailová adresa a adresa pre písomnú komunikáciu sú uvedené v bode A.1.1.

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU

A.2.1 Obsah návrhu
Predložený návrh musí obsahovať informácie a doklady v tomto poradí:
1. Názov a presnú adresu sídla/miesta podnikania 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 súťaže – cenový návrh – príloha 1
3. Doklady a informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti v časti ekonomickej a
technickej spôsobilosti:
a) údaje a potvrdenia preukazujúce finančné a ekonomické postavenie podľa bodu B1
Ekonomická a finančná spôsobilosť.
b)

údaje a potvrdenia preukazujúce technickú spôsobilosť podľa bodu B2 Technická
spôsobilosť.

4. Návrh zmluvy Vyhlasovateľa
Schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu Vyhlasovateľa.
5. Referencie - zoznam významnejších korporátnych klientov za posledné 3 roky.
A.2.2 Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený na celý predmet súťaže a to v slovenskom, resp. českom
jazyku.
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod. ako aj v elektronickej podobe (na CD nosiči /
USB kľúči) v slovenskom, resp. českom jazyku.
Návrh musí byť zviazaný v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.
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Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou písomne poverenou štatutárnym orgánom na tento
účel. Originál dokumentu preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh musí byť
v takomto prípade súčasťou návrhu.
Vyplnenú prílohu č. 1 požadujeme priložiť v elektronickej verzii na CD nosiči / USB
kľúči (vo formáte .xls alebo . xlsx).
V prípade, že uvedené podmienky nebudú dodržané, ponuka nebude vyhodnotená.

A.2.3 Platnosť návrhu
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.3.2015, resp. do konca trvania zmluvy.
A.2.4 Variantné riešenie
Neumožňuje sa variantné riešenie.

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV

A.3.1 Označenie obalov s návrhmi
Navrhovatelia predkladajú návrhy v zabezpečenej obálke ako aj v elektronickej podobe
(vo formáte .pdf a zároveň prílohu č. 1 – v neuzamknutom formáte .xls alebo . xlsx).)
ako prílohu návrhu na CD nosiči alebo USB kľúči.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom SÚŤAŽ - NÁVRH - NEOTVÁRAŤ a heslom
súťaže „Operatívny leasing DP NAFTA a.s.“ s uvedením sídla navrhovateľa
(odosielateľa) a adresy Vyhlasovateľa uvedenej nižšie.
A.3.2 Miesto a termín predkladania návrhov
Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
podateľňa
Ing. Martin Repko
Votrubova 1,
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Lehota na predkladanie návrhov uplynie: 31.10.2014 do 14:00 hod.
Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené navrhovateľovi neotvorené.

B.

PODMIENKY ÚČASTI
B.1

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Navrhovateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ich splnenie
preukazuje predložením :
I. Čestného prehlásenia štatutárneho zástupcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene
vystavené ako jeden dokument, podpísané osobou oprávnenou konať v mene
navrhovateľa:
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a.

že 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,

b.

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

c.

že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla/miesta podnikania
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

d.

že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla/miesta podnikania
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,

e.

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

f.

že účasťou v súťaži, vykonávaním úkonov a uzatváraním súvisiacich
dokumentov nedochádza zo strany navrhovateľa k žiadnemu porušeniu:
(i) akejkoľvek zmluvy alebo iných dokumentov a dohôd, ktorých je
navrhovateľ zmluvnou stranou alebo ktorými je viazaný, a/alebo
(ii)

žiadneho platného zákona, vyhlášky, nariadenia alebo iného predpisu či
už všeobecnej alebo individuálnej povahy.

g.

že navrhovateľom predložené doklady sú pravdivé a úplné,

h.

že súhlasí s podmienkami súťaže určenými Vyhlasovateľom.

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

B.2

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov
a uvedením nasledovných informácií:

a.

doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci
navrhovateľa poskytovať požadované služby.
Fyzická osoba predkladá živnostenské oprávnenie, právnická osoba predkladá výpis
z obchodného registra.
Doklad o oprávnení podnikať musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa navrhovateľ
zúčastňuje verejnej obchodnej súťaže

b.

zoznam minimálne troch klientov (referencie za rok 2014), kde navrhovateľ poskytuje
uvedené služby operatívneho leasingu so správou min. 100 motorových vozidiel
u každého, vrátane kontaktu na osobu, u ktorej je možné overiť referenciu, s uvedením:
názvu alebo obchodného mena spoločnosti, adresu jej sídla alebo miesta podnikania,
kontaktnú osobu (meno, tel. číslo), ktorá môže potvrdiť uvedené informácie.

c. komplexnosť dodávky – v prípade, že časť predmetu súťaže je riešená subdodávateľsky,
navrhovateľ predloží zoznam svojich subdodávateľov.
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d. zoznam významnejších korporátnych klientov (referencie za posledné 2 roky), kde
navrhovateľ poskytuje službu: export dát pre účtovníctvo, kontroling a súkromné jazdy do
systému SAP.
e. zoznam významnejších korporátnych klientov (referencie za posledné 2 roky), kde
navrhovateľ poskytuje službu CAR Monitoring (GPS systém na monitorovanie jázd
a vyhodnocovanie súkromných/služobných km.)

C.

OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmet súťaže a požiadavky Vyhlasovateľa budú presne špecifikované v Rámcovej
zmluvy o operatívnom lízingu motorových vozidiel, ktorej návrh Vyhlasovateľ zašle
navrhovateľovi po prejavení záujmu o účasť vo verejnej obchodnej súťaži.

D.
D.1

NÁVRH CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA
SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet súťaže 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 bez DPH.
3. Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky a akékoľvek náklady, ktoré predpokladá
v súvislosti s predmetom súťaže, resp. rozpis ceny v zmysle prílohy č. 1.
4. Ceny navrhované navrhovateľom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bol
podaný návrh Vyhlasovateľovi.
5. Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať navrhovateľa o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutej ceny.

D.2

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa, ak Vyhlasovateľ
neurčí inak.

E.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Súťažné podklady poskytuje Vyhlasovateľ bezplatne, zostávajú však majetkom
Vyhlasovateľa a navrhovateľ je povinný ich vrátiť Vyhlasovateľovi najneskôr v deň
ukončenia súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať 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.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho
cenového návrhu formou elektronickej aukcie.
Víťaz elektronickej aukcie sa automaticky nestáva víťazom súťaže výberového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ďalej rokovať aj s ďalšími uchádzačmi.
6. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
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7. Vyhlasovateľ si súčasne vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť ustanovenia Rámcovej
zmluvy o operatívnom lízingu motorových vozidiel počas trvania súťaže až do
podpísania zmluvy.
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na uzatvorenie jednej, viacerých, alebo žiadnej
zmluvy.
9. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u Vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
10. 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.
11. 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.
12. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva Vyhlasovateľa bez časového
obmedzenia.

F.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1
Cenová kalkulácia pre jednotlivé modelové DP

Príloha č 1 OL
NAFTA.xls
Príloha č. 2
Návrh zmluvy o dielo

Návrh Rámcová
zmluva na OL MV.docx
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