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Výberové konanie
na poskytnutie služieb v zmysle interných smerníc spoločnosti NAFTA a.s.

ZADÁVACIE PODKLADY
Predmet výberového konania:

„Zabezpečenie printových služieb pre potreby NAFTA a.s.“
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Časť I
Podklady pre vypracovanie ponuky
1

IDENTIFIKÁCIA

ZADÁVATEĽA

VÝBEROVÉHO

KONANIA

(ďalej

„Zadávateľ“)
Názov organizácie: NAFTA a.s.
IČO: 36 286 192
DIČ: 2022146599
IČ DPH: SK2022146599
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 4837/B
Sídlo: Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1
Krajina: Slovenská republika
Fax:+ 421 2 40 24 2516
Internetová stránka: www.nafta.sk
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PREDMET VÝBEROVÉHO KONANIA:
Predmetom výberového konania je vymedzenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými
stranami pre zabezpečenie printových služieb pre potreby Zadávateľa. Zadávateľ požaduje
zabezpečenie služieb za nasledujúcich podmienok:


Pod službami (ďalej „Služby“) sa rozumie:
-

komplexné zabezpečenie printových (tlačiarenských) služieb v požadovanom rozsahu
týkajúcich sa predovšetkým ofsetovej tlače všetkých propagačných, imidžových a
ostatných účelových - presne vyšpecifikovaných materiálov spoločnosti NAFTA, jej
produktoch a službách (napr. letáky, brožúry, zmluvy, tlačivá a iné propagačné
materiály) a tlače Výročných správ pre Nafta a.s.

-
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Dostupnosť objednávania Služieb počas pracovných dní od 7:00 hod do 18:00 hod

ROZDELENIE PREDMETU VÝBERU
Zadávateľ požaduje kompletné ocenenie predmetu výberu.
Uchádzač predloží Cenovú ponuku na predmet výberového konania v zmysle týchto
Zadávacích podkladov.
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TYP ZMLUVY
Zadávateľ požaduje uzatvorenie Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle
článku 2 týchto Zadávacích podkladov s víťazom výberového konania.
Predpokladaný začiatok účinnosti zmluvy: od 01.02.2016

4

Výberové konanie – Zabezpečenie printových služieb pre potreby NAFTA a.s.
Doba trvania zmluvy: na dobu určitú do 31.12.2019, s možnosťou uplatnenia opcie, max.
však do 31.12.2020.
Zadávateľ požaduje od uchádzačov spolu s cenovou ponukou v 1. kole výberu
doručiť Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb pre konkrétne podmienky výberového
konania.
Zadávateľ si súčasne vyhradzuje právo viesť rokovania o podmienkach uvedených v zmluve,
dopĺňať alebo meniť ustanovenia „Zmluvy o poskytnutí služieb“ počas trvania výberu až do
podpísania zmluvy.
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OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
Ponuku môže predložiť a výberového konania sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorému boli
zadávacie podklady poskytnuté Zadávateľom.
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PREDLOŽENIE PONUKY
Uchádzač predloží iba ponuku vypracovanú v zmysle Zadávacích podkladov. Súčasťou
ponuky musia byť:
8.1 doklady, dokumenty a informácie požadované v týchto a podľa týchto Zadávacích
podkladov,
8.2 návrh zmluvy (2. kolo výberu).
Uchádzač

zašle

ponuku

e-mailom

na

adresu:

martin.repko@nafta.sk

v lehote

na

predkladanie ponúk podľa bodu 19.1.
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PLATNOSŤ PONUKY

8

NÁKLADY NA PONUKU

Ponuky uchádzačov zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.1.2016.

Všetky výdavky uchádzača spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči Zadávateľovi.
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PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA
11.1 Doručené ponuky uchádzačov zostávajú ako súčasť dokumentácie o výberovom
konaní u Zadávateľa,
11.2 V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s víťazným uchádzačom a Zadávateľ sa
nerozhodne inak, Zadávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku iného uchádzača
a/alebo pokračovať v negociačnom procese s iným uchádzačom, resp. inými
uchádzačmi,
11.3 Zadávateľ si súčasne vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť ustanovenia zmluvy
počas trvania výberového konania, až do podpísania tejto zmluvy,
11.4 Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Zadávateľ si súčasne
vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť tieto zadávacie podklady alebo zrušiť výberové
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konanie kedykoľvek počas jeho trvania.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12 DOROZUMIEVANIE MEDZI ZADÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI
12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi
Zadávateľom a uchádzačmi sa zo strany Zadávateľa bude uskutočňovať výlučne
elektronicky.
12.2 Zadávateľ si vyhradzuje právo nezverejniť kritéria hodnotenia ponúk.
12.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu
a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

13 VYSVETĽOVANIE a DOPLNENIE ZADÁVACÍCH PODKLADOV
V prípade potreby objasniť Zadávacie podklady môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať
o ich vysvetlenie v termíne v zmysle Harmonogramu týchto Zadávacích podkladov priamo
u zodpovednej osoby Zadávateľa na e-mailovej adrese: martin.repko@nafta.sk.

Časť III.
Príprava ponuky
14 JAZYK PONUKY
Celá ponuka a dokumenty, ktoré vo výberovom konaní predloží uchádzač, musia byť
vyhotovené v slovenskom jazyku.

15 OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
15.1

Doklady a dokumenty požadované v týchto Zadávacích podkladoch a podľa časti VI.
Ods. 24. Podmienky účasti uchádzačov,

15.2

Popis poskytovania predmetu výberu v zmysle článku 2 týchto Zadávacích podkladov
(Návrh realizovania Služby pre Zadávateľa, opis kontroly vecnej i formálnej správnosti
Služby, dodacích a finančných podmienok poskytnutia Služby. V rámci ponuky služieb
je potrebné predložiť cenovú ponuku, vrátane špecifikácie zľavy, ktorú je uchádzač
ochotný poskytnúť Zadávateľovi v porovnaní so štandardnými obchodnými
podmienkami daného uchádzača; načrtnutie výhod a benefitov, ktoré je uchádzač
pripravený poskytnúť Zadávateľovi ako súčasť ponúkaných služieb napr. zľavy na
produkty z portfólia služieb uchádzača pre zamestnancov Zadávateľa a všetky
informácie potrebné k zabezpečeniu predmetu výberu v zmysle týchto Zadávacích
podkladov),
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15.3
15.4

V rámci 1. kola výberu v zmysle Harmonogramu týchto Zadávacích podkladov doručia
uchádzači Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb.
Ponuka bude zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu: martin.repko@nafta.sk.

16 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
16.1 Splnenie požadovaných podmienok účasti vo výberovom konaní, týkajúcich sa
spôsobilosti uchádzača zrealizovať predmet výberového konania v zmysle týchto
Zadávacích podkladov.
16.2 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov,
neodpovie na niektorú z otázok v rámci vysvetľovania ponúk, nebude spĺňať
podmienky účasti vo výberovom konaní podľa časti VI. Článku 24 - Podmienky účasti
uchádzačov, môže byť z výberového konania vylúčený.
16.3 Ak ponuka nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky, uchádzač môže byť
z výberového konania vylúčený.

17 VYHOTOVENIE PONUKY
17.1 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto zadávacích
podkladoch,
musia
byť
zaslané
elektronicky
na
e-mailovú
adresu:
martin.repko@nafta.sk.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
18 ZASLANIE PONÚK
18.1 Uchádzač zašle ponuku na e-mailovú adresu: martin.repko@nafta.sk

19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
19.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 29.1.2016 do 12.00 h.
19.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 19.1 sa
vráti uchádzačovi, ak Zadávateľ nerozhodne inak.

Časť V.
Vyhodnotenie ponúk
20 DÔVERNOSŤ PROCESU VÝBEROVÉHO KONANIA
Informácie obsiahnuté v týchto Zadávacích podkladoch, informácie, ktoré si uchádzač
a Zadávateľ vymenili v súvislosti s týmto výberovým konaním, na rokovaní o cene
a zmluvných podmienkach, ako aj všetky informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo
niektorej strany sú prísne dôverné (dôverné informácie) a uchádzač ich nesmie prezradiť
alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zadávateľa.

7

Výberové konanie – Zabezpečenie printových služieb pre potreby NAFTA a.s.

21 PRESKÚMANIE PONÚK
21.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
21.1.1 obsahujú náležitosti určené v Zadávacích podkladoch
21.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným
podkladoch.

v

Zadávacích

21.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami výberu
uchádzača. V opačnom prípade môže byť ponuka z výberového konania vylúčená.

22 HODNOTENIE PONÚK
Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z výberového konania, budú vyhodnocované
Zadávateľom.

23 OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI VO VÝBEROVOM KONANÍ
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola Zadávateľom vyhodnocovaná, bude doručené
písomné oznámenie o výsledku výberového konania.

Časť VI.
24 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Každý z uchádzačov je povinný v ponuke predložiť:
1. 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
2. Ďalej každý z uchádzačov v ponuke predloží Čestné prehlásenie (podpísané štatutárnym
zástupcom, resp. osobou oprávnenou konať v súvislosti s výberovým konaním)
potvrdzujúce nasledujúce skutočnosti:
a)

že sa uchádzač nezúčastnil na príprave alebo vyhotovení zadávacích podkladov,

b) že účasťou vo Výberovom konaní, vykonávaním úkonov a uzatváraním súvisiacich
dokumentov nedochádza zo strany uchádzača k žiadnemu porušeniu:
(i)

akejkoľvek zmluvy alebo iných dokumentov a dohôd, ktorých je uchádzač
zmluvnou stranou alebo ktorými je viazaný, alebo

(ii) žiadneho platného zákona, vyhlášky, nariadenia alebo iného predpisu či už
všeobecnej alebo individuálnej povahy.
c)

že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa
zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla
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d) o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov uvedených
v ponuke
e)

že súhlasí s podmienkami určenými Zadávateľom.

3. Referencie:
Zoznam realizovaných služieb rovnakého charakteru pre významnejších klientov
v oblasti energetického a plynárenského priemyslu s uvedením: názvu alebo
obchodného mena spoločnosti, adresu jej sídla alebo miesta podnikania, kontaktnú
osobu (meno, e-mail. adresa), ktorá môže potvrdiť uvedené informácie.

Časť VII.
Mena a ceny uvádzané v ponuke
25 SPÔSOB URČENIA CENY
25.1 Cena za predmet výberového konania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
25.2 Zadávateľ požaduje doplniť výšky jednotlivých sadzieb do Prílohy č. 1 k týmto
Zadávacím podkladom.
25.3 Cena predmetu výberového konania kryje všetky náklady Zadávateľa spojené
s poskytnutím služieb v rozsahu článku 2 týchto zadávacích podkladov.
25.4 V cenovej ponuke je potrebné uviesť jednotkovú (maximálnu) cenu v EUR bez
DPH, t.j. cena v cenovej ponuke zahŕňa všetky náklady súvisiace s plnením záväzkov
uchádzača v zmysle požiadaviek obsiahnutých v týchto zadávacích podkladoch.
25.5 Zadávateľ môže požiadať uchádzačov o objasnenie a zdôvodnenie primeranosti
navrhnutých cien za služby, ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu.

26 INÉ
26.1

Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a právo ďalej negociovať
podmienky ponúk predložených uchádzačmi, pričom bude povinnosťou uchádzača
o týchto podmienkach, resp. pripomienkach so Zadávateľom ďalej rokovať.

26.2

Zadávateľ si súčasne vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť tieto Zadávacie podklady
alebo zrušiť výber kedykoľvek počas jeho trvania.

26.3

Zadávateľ si súčasne vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť ustanovenia „Rámcovej
zmluvy o poskytovaní služieb“ počas výberu až do podpísania zmluvy.

Dôležité upozornenie
Ak ponuka nebude obsahovať všetky
náležitosti
článkoch Zadávacích podkladov, môže byť táto zo súťaže vylúčená.
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Príloha č.1 Cena za služby a Technická špecifikácia

Č.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Názov

Odber za
rok 100 ks

Odber za rok
500 ks

Odber za rok
1000 ks

J.Cena

J.Cena

J.Cena

Výročná správa - na šírku (V2)
Brožúra
Výročná správa na výšku - 4F
Trhací blok A4
Trhací blok A5
Prospekt
Obálka A4 s okienkom
Obálka A5 s okienkom
Obálka A6 s okienkom
Obálka A6 bez okienka

1. Výročná správa - na šírku (V2)
Obálka
Rozmery: šírka * 297 mm x výška * 210 mm - záložka 3 mm
Farebnosť: 4x4
Typ papiera: Bezdrevný ofsetový papier 250g
Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
Vnútro 1
farebnosť * líc: 4 rub: 4 použité farby rub-líc sú rovnaké
Typ papiera: Bezdrevný ofsetový papier 140g
Počet strán 26
Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
Väzba V2
Orez v cene
Doprava: Votrubova 1, BA

2. Brožúra
Obálka
Rozmery: 210 mm x 297 mm
farebnosť : 4x4
Typ papiera: Bezdrevný ofsetový papier 190g
Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
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Vnútro
Farebnosť: 4x4
Typ (hmotnosť) papiera: Bezdrevný ofsetový papier 140g
Počet strán: 12
Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
Väzba V1
Orez V cene
Doprava: Votrubova 1, BA

3. Výročná správa na výšku - 4F
Obálka
rozmery * mm šírka * 210 mm x výška * 297 mm-(Tu je väzba) záložka mm pripočíta sa k šírke
farebnosť * líc: 4 rub: 4 použité farby rub-líc sú rovnaké
typ (hmotnosť) papiera * Bezdrevný ofsetový papier 250g
strojový lak líc: - rub: Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
Vnútro 1
Farebnosť. 4 X4
Typ papiera * Bezdrevný ofsetový papier 140g
počet strán 24
Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
Väzba V2
Orez V cene
Doprava: Votrubova 1, BA

4. Trhací blok A4 s potlačou loga bez obálky
T
rozmery 210 mm x 297 mm
Vnútro 1
Farebnosť: líc: 4 rub: 0
Typ (hmotnosť) papiera * Bezdrevný ofsetový papier 80g
Počet listov v zložke 20
Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
Typ papiera spodnej strany: Pohľadnicový kartón
Počet listov v zložke 1
Väzba lepená: blok bez obálkyOrez V cene
Doprava: Bratislava Votrubova 1

5. Trhací blok A5 s potlačou loga bez obálky
Rozmery: 210 mm x 297 mm
Vnútro 1
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farebnosť 4
Typ papiera : Bezdrevný ofsetový papier 80g
Počet listov v zložke 20
Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
Typ papiera poslednej strany: Pohľadnicový kartón 230 gr.
Počet listov v zložke 1
Väzba lepená: blok bez obálky
Orez v cene
Orez V cene
Doprava: Bratislava Votrubova 1

6. Prospekt
Rozmery: 210 x 297 mm
Farebnosť: 4x4
Typ papiera: Bezdrevný ofsetový papier 170g
Strojový lak 0
Lamino 0
UV lak 0
Ryhy: 2 Skladanie: 2
Orez V cene
Doprava: Bratislava Votrubova 1

7. Obálka A4 s okienkom:
dvojfarebná potlač logom spoločnosti v ľavom hornom rohu obálky
8. Obálka A5 s okienkom:
dvojfarebná potlač logom spoločnosti v ľavom hornom rohu obálky
9. Obálka A6 s okienkom:
dvojfarebná potlač logom spoločnosti v ľavom hornom rohu obálky
10. Obálka A6 bez okienka
dvojfarebná potlač logom spoločnosti v ľavom hornom rohu obálky.
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