Súťažné podklady

Názov obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“):
Obnova základnej infraštruktúry – Diskové polia
(ďalej „Diskové polia“)
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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1
A.1.1

A.1.2

VŠEOBECNÉ POKYNY
Identifikácia vyhlasovateľa súťaže
Názov organizácie:

NAFTA a. s.

IČO :

36 286 192

IČ DPH :

SK2022146599

Sídlo spoločnosti :

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Doručovacia adresa:

Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Zapísaná :

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

Kontaktné údaje:

ozi@nafta.sk

Predmet súťaže
Predmetom súťaže je výber dodávateľa na dodávku riešenia pre obnovu základnej
infraštruktúry - Diskové polia v zmysle Prílohy č. 1.
Číslo súťaže podľa evidencie Vyhlasovateľa: OVS–16-14

A.1.3

Typ zmluvy
Výsledkom súťaže bude
a) zmluva o dielo, ktorá bude obsahovať dohodnuté ustanovenia vyhlasovateľa
a navrhovateľa v oblasti dodávky a implementácie predmetu súťaže,
b) zmluva o aplikačnej podpore, ktorá bude obsahovať dohodnuté ustanovenia
vyhlasovateľa a navrhovateľa v oblasti podpory/servisu predmetu súťaže.
Vyhlasovateľ požaduje predložiť návrh jednotlivých zmlúv navrhovateľom v 2. kole.

A.1.4

Miesto a termín dodania
Miesto dodania je NAFTA a.s., Plavecký Štvrtok

A.1.5

Predpokladaný termín zahájenia implementácie :

2016-2017

Komplexné vyhodnotenie produktívnej prevádzky:

2017

Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle
vyhlásenia súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po preukázaní technickej a ekonomickej spôsobilosti v 1. kole
rovnako aj po predložení cenových návrhov v 2. kole obmedziť počet navrhovateľov a takto
určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o návrhoch a 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 a po každej etape rokovaní obmedziť počet
navrhovateľov .
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ako nástroj rokovaní a získaní aktualizovanej cenovej ponuky
využiť elektronickú aukciu.
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Harmonogram súťaže

A.1.6

1.kolo

2. kolo

Udalosť

Termín

Vyhlásenie OVS –zaslanie/zverejnenie súťažných podkladov

6.7.2016

Zaslanie podkladov preukazujúcich technickú a ekonomickú
spôsobilosť v zmysle bodu B1 a B2

18.7.2016 do
12:00

Vyhodnotenie technickej a ekonomickej spôsobilosti

20.7.2016

Zaslanie detailnej technickej špecifikácie a formulárov pre vedenie cien
22.7.2016
– krycí list uchádzačom spĺňajúcim technickú a ekonomickú spôsobilosť
Objasňovanie tech. špecifikácie

Technické rokovanie – objasňovanie ponúk/riešenia

20.7.-13.8.2016
15.8.2016 do
12:00
do 2.9.2016

Predloženie aktualizovaných cenových návrhov

5.9.2016

Cenové a zmluvné rokovanie (možno i opakované)

do 19.9.2016

Predloženie aktualizovaných cenových návrhov (možno i opakované)

26.9.2016

Rozhodnutie o obmedzení počtu navrhovateľov

27.9.2016

Realizácie elektronickej aukcie (predbežne)

29.9.2016

Vyhodnotenie výberového konania

5.10.2016

Predpokladaný termín podpisu zmluvy – termín T

31.10.2016

Predpokladaný termín začatia produktívnej prevádzky

T + X mesiacov

Predpokladaný termín ukončenia skúšobnej prevádzky + ladenie

T + Y mesiacov

Predloženie cenových návrhov/riešenia

3. kolo

4. kolo

Uvedený harmonogram môže byť počas súťaže vyhlasovateľom upravený a navrhovateľ o tejto
zmene bude informovaný.
Vyhlasovateľ plánuje v júl, august, september 2016 technické rokovania na ktorých zodpovie
navrhovateľom ich otázky k súťažným podkladom, ktoré môže navrhovateľ zaslať
vyhlasovateľovi do termínu predloženia ponúk.
Na technické rokovania budú pozvaní vybraní navrhovatelia, ktorí zaslaním dokladov odbornej
a technickej spôsobilosti v zmysle bodu B1 a B2 do 18.7.2016 do 12:00 relevantne preukážu
svoju spôsobilosť.
Vysvetľovanie a dorozumievanie

A.1.7

Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom a navrhovateľmi
sa bude uskutočňovať písomne alebo elektronicky. Adresa pre písomnú komunikáciu je
uvedená v bode A.1.1 a e-mailová adresa je ozi@nafta.sk

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU

A.2.1

Obsah návrhu

A.2.2

1. kolo
Predložený návrh 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.

Doklady ekonomickej spôsobilosti podľa bodu B.1

3.

Doklady technickej spôsobilosti podľa bodu B.2

4.

Prehlásenie o akceptovaní všeobecných obchodných podmienok
vyhlasovateľa, uvedené na internetovej stránke vyhlasovateľa:

–

odberateľ
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http://www.nafta.sk/sites/default/files/uploaded-files/vop_nove_2014_jun_nafta_odberatel.pdf
2. kolo

A.2.3

A.2.4

1.

Návrh riešenia a krycí list s prehlásením súhrnnej pevnej ceny a v detailný rozpad ceny
v zmysle detailnej technickej špecifikácie pre jednotlivé riešenia a uvedením záručnej
lehoty v zmysle Prílohy č. 2. Detailná technická špecifikácia a formulár pre vedenie cien –
krycí list budú zaslané uchádzačom spĺňajúcim technickú a ekonomickú spôsobilosť.

2.

Návrh harmonogramu realizácie predmetu súťaže: Navrhovateľ navrhne harmonogram
a spôsob realizácie diela.
3. kolo
1. Aktualizovaný návrh riešenia a krycí list Návrh riešenia a krycí list s prehlásením
súhrnnej pevnej ceny a v detailný rozpad ceny v zmysle Prílohy 1 pre jednotlivé riešenia
a uvedením záručnej lehoty v zmysle Prílohy č. 2.
2. Predloženie návrhu zmluvy navrhovateľom.

A.2.5

Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť ľubovoľný počet návrhov.
Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom, resp. českom jazyku ak sa vyhlasovateľ
s navrhovateľom nedohodne inak.
Navrhovateľ je oprávnený predložiť návrhy v zmysle súťažných podmienok v elektronickej
forme
Návrh musí byť vyhotovený nasledovne: vyplnenú prílohu č.2 v editovateľnej forme vo formáte:
xls; xlsx, ostatné dokumenty vo formáte pdf; jpg.
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom Obchodného
registra, resp. osobou poverenou k tomuto úkonu.

A.2.6

Platnosť návrhu
Platnosť návrhu musí byť minimálne do 31.12.2016

A.3
A.3.1

PREDKLADANIE NÁVRHOV
Označenie návrhov
Návrh musí byť v samostatných súboroch, označených:
„Diskové polia- riešenie “
„Diskové polia- krycí list “

A.3.2

Miesto a termín predkladania návrhov
Návrhy je potrebné doručiť na adresu: ozi@nafta.sk
1. Kolo: Zaslanie podkladov preukazujúcich technickú a ekonomickú spôsobilosť v zmysle
bodu B1 a B2 do 18.7.2016 do 12:00 hod.
2. Kolo: Predloženie cenových návrhov a riešenia: do 15.8.2016 do 12:00 hod
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B.
B.1

PODMIENKY ÚČASTI
EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Ekonomická a finančná spôsobilosť navrhovateľov bude preukázaná týmito informáciami:

B.2

1.

počet zamestnancov a ich profesijná štruktúra,

2.

ekonomické výsledky (výkaz ziskov a strát, súvaha) za posledné 3 roky (2013, 2014,
2015), potvrdené audítorom, ak bol vykonaný audit,

3.

čestné vyhlásenia navrhovateľa, vystavené ako jeden dokument:
o

že voči navrhovaťeľovi 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,

o

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

o

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

o

že navrhovateľ nemá v Slovenskej 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, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

o

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

o

že navrhovateľom predložené doklady sú pravdivé a úplné.

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

doklad o oprávnení podnikať v predmete súťaže. Ide o živnostenské oprávnenie prípadne
výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra. Doklad musí odrážať
skutočný stav v čase, v ktorom sa navrhovateľ zúčastňuje súťaže.

2.

zoznam klientov, u ktorých navrhovateľ realizoval riešenie zodpovedajúce návrhu resp.
predmetu súťaže, počas posledných 3 rokov s uvedením

3.

4.

o

názov spoločnosti

o

rok realizácie

o

popis predmetu riešenia

o

projektový manager

o

finančný objem riešenia

o

kontak na osobu schopnú potvdiť referenciu (meno, telefón, e-mail)

zoznam realizovaných dodávok podobného charakteru uskutočnených za posledné 3 roky,
ktoré realizoval navrhovateľ ako dodávateľ resp. subdodávateľ s uvedením:
o

názov spoločnosti

o

rok realizácie

o

popis predmetu riešenia

o

projektový manager

o

finančný objem riešenia

o

kontakt na osobu schopnú potvdiť referenciu (meno, telefón, e-mail)

dokladovanie odbornej spôsobilosti/ certifikáty za navrhovateľa resp. subdodávateľa
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5.

C.
C.1

C.2

zoznam predpokladaných subdodávateľov s uvedením zozsahu a popisu činností na
realizácii predmetu súťaže.

URČENIE CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA
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.

3.

Cena zahŕňa všetky a akékoľvek náklady navrhovateľa vynaložené v súvislosti so
zhotovovaním diela vrátene Maintenance poplatkov resp. iných poplatkov súvisiacich
s vlastníctvom, zhotovením a prevádzkou diela na obdobie 5 rokov

4.

Cena bude detailne rozpadnutá v súlade s Prílohou č. 2

5.

Navrhovateľ navrhne cenu predmetu obstarania v tomto zložení:
o

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

o

sadzba DPH a výška DPH

o

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
Dielo bude fakturované po úplnom ukončení diela na základe skutočne vykonaných
a odsúhlasených prác formou preberacích protokolov.
Splatnosť faktúry do 60 dní odo dňa doručenia do sídla vyhlasovateľa.
Platobné podmienky:

C.3

o

80% ceny diela – fakturácia po etapách/míľnikoch realizácie diela, ktoré navrhne
navrhovateľ a v závislosti od plnenia dohodnutých kvalitatívnych parametrov systému
na základe potvrdených akceptačných protokolov

o

20% ceny diela – komplexné vyhodnotenie produktívnej prevádzky (po 12 mesiacov
od spustenia do produktívnej prevádzky)

ZÁRUKA
Záručná doba na dielo sa stanovuje minimálne na 48 mesiacov odo dňa prevzatia diela
vyhlasovateľom.
Podrobná špecifikácia záručných podmienok a spôsob vybavovania reklamácií budú
predmetom zmluvy.

D.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž kedykoľvek
zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.
2. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
3. V rámci vyhodnotenia návrhu si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať navrhovateľov o
vysvetlenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti uvedené v návrhu.
4. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s vybranými navrhovateľmi rokovať o obsahu zmluvy.
6. Návrhy sa nevracajú navrhovateľovi, ale zostávajú archivované u vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
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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. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.

E.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1 – Opis predmetu súťaže
Príloha č. 2 – Krycí list
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