Informácie pre navrhovateľov.

Obchodná verejná súťaž:
„Tlačiarne HP“
vyhlásená v súlade s ust. § 281 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach (ďalej len „OVS“) o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za týchto
podmienok:
1. Vyhlasovateľ OVS:
Obchodné meno:

NAFTA a.s.

Sídlo:

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo: 4837/B

IČO:

36 286 192

IČ DPH:

SK2022146599

2. Kontaktná osoba Vyhlasovateľa OVS:
Meno:

Ing. Martin Repko

Telefón:
Mobil:
E-mail:
Nákupný portál:
Internetová stránka:

+421 2 4024 2623
+421 917 519 865
martin.repko@nafta.sk
nafta.1803sw.com
www.nafta.sk

3. Predmet OVS:
Predmetom súťaže je realizácia diela:
„Dodávka tlačiarní HP a servisných prác pre tlačiarne“

Podrobná špecifikácia bude účastníkom sprístupnená po prejavení záujmu na
nákupnom portáli: www.nafta.1803sw.com
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Rámcová zmluva.
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto OVS, vrátane technickej
špecifikácie, sú uvedené v Súťažných podmienkach.
5. Spôsob podávania návrhov – na základe vyjadrenia záujmu o účasť: 1. kolo:
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Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený na celý predmet súťaže.
Návrh musí byť vyhotovený v elektronickej podobe (vo formáte .pdf, .xls alebo .
xlsx).
v slovenskom, resp. českom jazyku.
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom
Obchodného registra, resp. osobou písomne poverenou štatutárnym orgánom na
tento účel. Scan Originál dokumentu preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh
musí byť v takomto prípade súčasťou návrhu.
Cenovú časť požadujeme vyplniť na nákupnom portáli: nafta.1803sw.com
V prípade, že uvedené podmienky nebudú dodržané, obstarávateľ si vyhradzuje
právo takúto ponuku nevyhodnotiť.

6.

Harmonogram súťaže:

Vysvetlenie podmienok účasti v súťaži do:

16.11.2018

Predloženie cenových návrhov do:

20.11.2018

Poznámka: vyššie uvedené termíny sú predpokladané a môžu byť vyhlasovateľom menené,
kedykoľvek počas trvania súťaže.

7.

Doplňujúce informácie:
1.

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s navrhovateľom až po schválení výsledkov OVS
v zmysle interných predpisov Vyhlasovateľa. Ostatným navrhovateľom
Vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich návrh na uzavretie zmluvy odmieta. Ďalšie
informácie Vyhlasovateľ neposkytuje.

2.

Jazyk, v ktorom možno predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti je: slovenčina.

3.

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
zmeniť uverejnené podmienky tejto OVS alebo OVS zrušiť, a to aj bez udania
dôvodu. Zmena uverejnených podmienok OVS alebo zrušenie OVS bude
uverejnené na internetovej stránke Vyhlasovateľa 1 a Vyhlasovateľa 2
www.nafta.sk.

4.

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

5.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

6.

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.
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7.

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 OVS neoprávňuje
navrhovateľa uplatňovať voči Vyhlasovateľovi náhradu nákladov, spojených s
účasťou v OVS. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s jeho
účasťou v tejto OVS a to ani v prípade, ak bol jeho návrh prijatý ako víťazný.

8.

Pracovný čas Vyhlasovateľa je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00
do 14:00 hod.

9.

Súťažné podmienky sú predmetom obchodného tajomstva bez časového
obmedzenia.

10. Navrhovateľ berie na vedomie, že odmietnutie návrhu navrhovateľa, nezahrnutie
návrhu navrhovateľa do vyhodnocovania, neprijatie návrhu navrhovateľa alebo
zrušenie OVS, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov
alebo iných revíznych postupov.
11. Navrhovateľ podaním návrhu do OVS berie na vedomie, že Vyhlasovateľ a 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 OVS Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví, s čím navrhovateľ podaním návrhu do OVS vyjadruje svoj
súhlas.
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