NAFTA a.s. Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Obchodná verejná súťaž
Názov obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“):

Obnova sieťových prvkov
vyhlásená v súlade s ust. § 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za týchto podmienok:

Podmienky súťaže
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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1
A.1.1

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:
Meno:

Adriana Imrichová

Telefón:

+421 917 103 750
+421 2 4024 2539

E-mail:

A.1.2

osp@nafta.sk

Predmet súťaže
Predmetom súťaže je výber dodávateľa na dodávku sieťových prvkov a štandardná 4 ročná
podpora 8x5xNBD.
Podrobná špecifikácia bude uvedená v prílohe 1 – Technické zadanie, príloha č. 2 –Krycí list –
Zoznam zariadení
Číslo súťaže podľa evidencie Vyhlasovateľa: OVS1704

A.1.3

Typ zmluvy
Výsledkom súťaže bude: Rámcová kúpna zmluva

A.1.4

Miesto a termín dodania
Miesto dodania je sídlo a pracoviská spoločnosti NAFTA a.s.,
Predpokladaný termín dodania : 2017-2019

A.1.5

Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle
vyhlásenia súťaže.
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.
Predpokladaný Termín ukončenia súťaže: 31.august 2017

Strana 3 z 7
Obnova sieťových prvkov – Podmienky súťaže

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

A.1.6

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 osp@nafta.sk

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
Obsah ponuky

A.2.1

Predložená ponuka musí obsahovať doklady:
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

1.

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

http://www.nafta.sk/sites/default/files/uploaded-files/vop_nove_2014_jun_nafta_odberatel.pdf
5.

A.2.2

Krycí list ( cenová ponuka) uvedený v prílohe č. 2.

Vyhotovenie a doručenie ponuky
Navrhovateľ môže predložiť jednu alebo viac ponúk.
Navrhovatelia predkladajú doklady požadované vyhlasovateľom za účelom preukázania
splnenia podmienok účasti a cenový návrh v zabezpečených obálkach, osobitne v jednej obálke
dokladovú časť a v druhej obálke cenový návrh. Informácie pre navrhovateľov.
V každej obálke bude okrem tlačenej verzie aj CD/DVD/USB . Každá obálka musí byť zreteľne
označená nápisom:
1. Obálka : SÚŤAŽ – DOKLADOVÁ ČASŤ - NEOTVÁRAŤ a heslom súťaže: „Obnova sieťových
prvkov“ s uvedením sídla vyhlasovateľa (uvedeného v bode A1.1 tohto vyhlásenia) a sídla
navrhovateľa.
2. Obálka : SÚŤAŽ – CENOVÝ NÁVRH - NEOTVÁRAŤ a heslom súťaže: „Obnova sieťových
prvkov““ s uvedením sídla vyhlasovateľa (uvedeného v bode A1.1 tohto vyhlásenia) a sídla
navrhovateľa.
Cenový návrh je potrebné predložiť na adresu:
NAFTA a.s.
Ing. Adriana Imrichová
Votrubova 1,
P.O.BOX
815 05 Bratislava, Slovenská republika
alebo
NAFTA a.s.
PTB podateľňa
Ing. Adriana Imrichová
900 68 Plavecký Štvrtok 900
Slovenská republika
Termín na doručenie návrhu: 19.7.2017, 14:00
Návrh doručený na inú adresu vyhlasovateľa sa bude považovať za nedoručený. Platnosť
návrhu 31.12.2017

Strana 4 z 7
Obnova sieťových prvkov – Podmienky súťaže

NAFTA a.s. Votrubova 1, 821 09 Bratislava

B.
B.1

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

B.2

1.

ekonomické výsledky - výkaz ziskov a strát za posledné 2 roky (2015, 2016) potvrdené
audítorom, ak bol vykonaný audit,

2.

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:

C.
C.1

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.

Predloženie kópie certifikátu minimálne na úrovni Premier partnera Cisco.

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 s dodaním
predmetu
súťaže
vrátane
poplatkov
resp.
iných
poplatkov
súvisiacich
s vlastníctvom, zhotovením, dodaním a prevádzkou predmetu súťaže

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
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C.2

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
Faktúra sa vystavuje až po riadnom dodaní tovaru a to na základe preberacieho protokolu,
ktorý musí tvoriť prílohu faktúry.
Splatnosť faktúry do 60 dní odo dňa doručenia do sídla vyhlasovateľa. Za úhradu sa považuje
odpísanie fakturovanej čiastky z účtu odberateľa.

C.3

ZÁRUKA
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. Ak navrhovateľ nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov,
neodpovie na niektorú z otázok vyhlasovateľa na vyhodnotenie ponúk v rámci
vysvetľovania ponúk, nebude spĺňať podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok,
môže byť zo súťaže vylúčený
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. V rámci vyhodnotenia ponúk si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať navrhovateľov o
vysvetlenie ponúk, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti uvedené v ponukách.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť kritériá hodnotenia ponúk.
6. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s vybranými navrhovateľmi rokovať o obsahu zmluvy.
8. Návrhy sa nevracajú navrhovateľovi, ale zostávajú archivované u vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
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.
11. Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s navrhovateľom až po schválení výsledkov obchodnej
verejnej súťaže v zmysle interných predpisov vyhlasovateľa. Ostatným navrhovateľom
vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich návrh na uzavretie zmluvy odmieta. Ďalšie informácie
vyhlasovateľ neposkytuje.
12. Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
sú: slovenčina, čeština a angličtina.
13. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť
uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. Zmena
uverejnených podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže bude uverejnené na internetovej
stránke vyhlasovateľa www.nafta.sk.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť
zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
16. Doklady a dokumenty, ktoré navrhovateľ zasiela v elektronickej podobe (vo formáte .pdf)
ako prílohu e-mailu budú posielané vo forme naskenovanej kópie s tým, že táto musí byť
jednoznačne čitateľná a zrozumiteľná, v minimálnej kvalite 200 dpi.
17. Všetky výdaje, spojené s prípravou (aj s prípadnou obhliadkou), predložením návrhu a
súvisiacou komunikáciou medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom znáša v plnej miere
navrhovateľ. Prípadný neúspech v súťaži neoprávňuje navrhovateľa uplatňovať voči
vyhlasovateľovi náhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži. Navrhovateľ nemá nárok
na náhradu nákladov spojených s jeho účasťou v tejto súťaži a to ani v prípade, ak bol jeho
návrh prijatý ako víťazný.
Strana 6 z 7
Obnova sieťových prvkov – Podmienky súťaže

NAFTA a.s. Votrubova 1, 821 09 Bratislava
18. Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe
písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa
najneskôr do 18.7.2017 do 14:00
19. Pracovný čas vyhlasovateľa je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 14:00
hod.
20. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.
21. Navrhovateľ berie na vedomie, že odmietnutie návrhu, nezahrnutie návrhu navrhovateľa
do vyhodnocovania, neprijatie návrhu navrhovateľa alebo zrušenie obchodnej verejnej
súťaže, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov alebo iných
revíznych postupov.
22. Navrhovateľ podaním návrhu do súťaže berie na vedomie, že vyhlasovateľ v zmysle ust. §
29 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je povinný oznamovať
určité údaje týkajúce sa tejto súťaže Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach, s čím
navrhovateľ podaním návrhu do súťaže vyjadruje svoj súhlas.

E.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia
Príloha č. 2 – Krycí list – zoznam zariadení
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