VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ
Vyhlasovateľ:

MATADOR Automotive Vráble, a.s.

dátum :

8.12.2017

№ : 11-LN-2017/MAV

Kontaktná osoba pre technickú časť/špecifikáciu zadania :
Ing. Vratislav Pavlišin, riaditeľ nákupu MAV
tel. : +421 907 722 370
e-mail : vratislav.pavlisin@matador-automotive.sk

Kontaktná osoba pre obchodnú časť :
Ing. Juraj Hričovský, finančný riaditeľ MATADOR Holding, a.s.
tel. 0915 755 612, e-mail:
juraj.hricovsky@matador-group.eu

Predmet výberového konania:

Rozsah/dĺžka pre skupinu Matador :

1 Výkup oceľoveho a hlinikoveho šrotu pre obdobie 1.1.31.12.2018 v zmysle špecifikácií uvedených na listoch
"Požiadavky I, II" dalej iba "Požiadavky"

spoločnosti v skupine :
Termín dodania :

MAV, MID
v zmysle údajov uvedených na listoch "Požiadavky"

link : http://www.matador-group.eu/matador-automotive-vrable/dodavatelia-vrable/vyberove-konania.html

Časový harmonogram

DÁTUM

Zahájenie výberového konania (VK)
Posledný termín vydania informácií o VK
Uzávierka podávania ponúk I.kola
Dátum vyhodnotenia ponuky I.kola
Osobne jednania na pozvanie - finalne kolo
Oznámenie (ne) úspešnosti v VK
Podpis
EURkontraktu
/ $ - NBS priemer za mesiac dodavky
Dátum dodávky

ČAS

24.11.2017
30.11.2017
1.12.2017

16.00

5.12.2017
8.12.2017

8.30

8.12.2017

11.30

15.12.2017
od 1.1.2017

* Predbežný dátum, hod.

Požiadavky na vypracovanie ponuky
Podkladom na vypracovanie ponuky pre zadávateľa sú nasledujúce dokumenty:
Poziadavky MAV, MID
Cennik pre plánovanú produkciu šrotu pre rok 2018
Miesto odberu :
Vrable, Nitra, Dubnica nad Váhom, Slovensko
Obchodné podmienky :
1 Ponuka bude obsahovat cenu v EUR bez DPH, platnosť ponuky, plat.podmienku, dalšie ponuknuté bonusy
2 Cena "all in", bez kurzovej doložky, bez obmedzeni
3 Požadovaná splatnosť faktúry 7 dní po prebrati tovaru
4 Súčasťou ponuky moze byt návrh zmluvy zo strany odberateľa
Iné podmienky :
1 Odberateľ predloží referencie poskytovania takýchto služieb, výročnú správu za posledný rok, predbežné finančné výkazy za 2017 (v prípade, ze neboli poskytnute).
2 Odberateľ v prípade požiadavky predloží potvrdenie z daňového (resp. finančného, colného) úradu, sociálnej (resp. zdravotnej/dochodkovej poisťovne), narodného úradu práce o bezdlžnosti.
3 Odberateľ v prípade požiadavky predloží výpis z centralneho registra záložných práv.
4 Odberateľ v prípade požiadavky predloží plátné licenie, povolenia, certifikáty a pod. v zmysle platných predpisov europskej/narodnej legislatívy.
5 Odberateľ v prípade uzatvorenia zmluvy na Výkup šrotu zabezpečí platby formou : kaucie, alebo bankovej garancie tak ako je to uvedené na listoch "Požiadavky".
6 Všetky používané technológie a zariadenia musia splňovať platné predpisy europskej/narodnej legislatívy.
Podmienky účasti vo výberovom konaní (minimálny rozsah):
1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi.
2 Návrhy doručené na adresu vyhlasovateľa sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlasovateľa.
3 Požiadavky na doplnenie / upresnenie zadania adresujte len na príslušnú kontaktnú osobu v písomnej/el. forme.
4 Uchádzač musí doručiť svoju ponuku podľa harmonogramu výlučne POŠTOU v zalepenej obálke označenej výrazne "NEOTVÁRAŤ" na adresu MATADOR Holding ,a.s., Ing. Juraj Hričovský,
Bojnická 3, Bratislava s cenovou ponukou a podpísanými obchodnými podmienkami dodávateľa.
5 Uchádzač výberového konania bude vyradený ak :
- poskytne neúplné alebo nepravdivé údaje a/alebo podklady;
- nedoručí svoju ponuku do určeného času a na určenú adresu;
- v prípade, že je časť alebo celé podmienky VK označené ako dôverné, poskytne tieto údaje tretej strane;
- nesúhlasí s tymito podmienkami VK.
6 Uchádzači môžu zmeniť alebo stiahnuť svoju ponuku písomným oznámením, pred uzávierkou VK. Po uzávierke nie je možné ponuku meniť.
7 Vyhlasovateľ bude informovať o výsledku výberového konania podľa harmonogramu všetkých uchádzačov písomnou/el. formou.
8 Uchádzači nemôžu zverejňovať a ďalej šíriť akékoľvek podklady a podmienky VK bez súhlasu vyhlasovateľa.
9 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob prevedenia výberové konania vrátane použitia elektronickej aukcie.
10 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť alebo zrušiť výberové konanie bez vysvetlenia a / alebo odmietnuť všetky predložené ponuky a zmluvu neuzatvoriť.
Všeobecné požiadavky:
1 Odberateľ je povinný dodržiavať ustanovenia interných organizačných smerníc, bezpečnostných smerníc a smerníc o ochrane obchodného tajomstva.
2 Uchádzači tendra musia rešpektovať všetky inštrukcie, formuláre, príručky (Terms of Reference), kontraktačné predpisy a špecifikácie, ktoré táto tendrová dokumentácia obsahuje.
3 Ostatne podmienky v zmysle Vseobecnych nakupnych podmienok MAG uvedenych na :
http://automotive.matador-group.eu/dodavatelia/
4 Prípadné sťažnosti zasielajte v písomnej/elektronickej forme na adresu: Ing. Ladislav Rafaj, Matador Holding, a.s., Streženická cesta 45, 020 01 Púchov.
ladislav.rafaj@matador-group.eu
Iné formy sťažnosti nebudú akceptované.
5 Zaslaním ponuky do VK odberateľ súhlasí s hore uvedenými požiadavkami.
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Staničná 1045, 952 12 Vráble, Slovak Republic
Zapísaná v obchod. registri OS Nitra,
odd. Sa, vl. č.8/N
IČO: 31411801

Požiadavky MAV/MID (FE) :
8.12.2017

Odber produkcie FE nového šrotu v pravidelnych intervaloch
1
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Predpokladany objem za rok (Vrable+Nitra+Dubnica):
36 000 Mt / 2018
Termín odberu: od 1.1. - 31.12.2018
Uvedený objem/množstvá sú orientačné v závislosti od výroby v automotive/strojarsky sektore.
Cenova ponuka musi byt spracovana v predlozenej strukture na priamy odkup
Cena komodity pre priamy odkup je stanovena na parite EXW Vrable/Nitra/Dubnica Slovensko
Odberateľ v prípade uzatvorenia zmluvy na Výkup šrotu zabezpečí platby formou : kaucie vo vyske 250.000 EUR, alebo bankovej garancie vo vyske 500.000 EUR,
v prospech spoločnosti MAV
Odberateľ akceptuje cerifikovanu vahu v spolocnosti MAV/MID
Odberateľ pristavuje svoje kontajnery/autá v prevadzke spol. MAV/MID vo Vrabloch/Nitre/Dubnici
Odpad je voľne ložený
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť za víťaza tendra viac ako jedného uchádzača
Kontajnery odberatela musia mat faerbne rozlisenie v zmlysle poziadaviek MAV/MID a elektronicke cipy pre identifikaciu
Cena za komoditu je mesačne aktualizovaná. Referencia pre výpočet ceny Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e.V.
Výpočet ceny za aktuálny mesiac dodávky sa zohľadňuje cena BDSV za aktualny mesiac
Cena zahrna akekolvek naklady odberatela, vratane vsetkych nakladov na manipulaciu, triedenie, spracovanie, dopravu, kontajneri a ine zariadenia, dopravne
prostriedky odberatela apod.
EUR / $ - NBS priemer za mesiac dodavky
Odberatel zabezpeci odber srotu 7 dni v tyzdni (Dubnica nad Váhom 5 dní v týždni), 24 hod, 365 dni v roku, v nepretrzitej prevadzke podla potrieb MAV/MID
Kontajnery , autá a ďalšiu techniku potrebnú na zber, manipuláciu a uskladnenie zabezpečí odberateľ na vlastné náklady
Odberateľ uskladňuje šrot a odpady mimo areál dodávateľa

Požiadavky MAV (ALU) :
8.12.2017
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Odber produkcie Al srotu serie 5xxx a 6xxx v pravidelnych intervaloch
Predpokladany objem Al srotu serie 5xxx :
200 Mt / 2018
Predpokladany objem Al srotu serie 6xxx :
4 200 Mt / 2018
Uvedeny objem/množstvá sú orientačné v závislosti od výroby v automotive sektore.
Cenova ponuka musi byt spracovana v predlozenej strukture na priamy odkup
Cena komodity pre priamy odkup je stanovena na parite EXW Vrable/Nitra Slovensko
Šrot Al serie 6xxx je vyrábaný podľa VW technických noriem
Šrot Al serie 5xxx v akosti EN
Odberateľ akceptuje cerifikovanu vahu v spolocnosti MAV
Odberateľ pristavuje svoje kontajnery/autá v prevadzke spol. MAV vo Vrabloch/Nitre
Šrot je voľne ložený
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť za víťaza tendra viac ako jedného uchádzača
Kontajnery odberatela musia mat faerbne rozlisenie v zmlysle poziadaviek MAV a elektronicke cipy pre identifikaciu
Cena za komoditu je mesačne aktualizovaná. Referencia pre výpočet ceny LME (vid cennik ALU)
Výpočet ceny za aktuálny mesiac dodávky sa zohľadňuje cena LME za aktualny mesiac
Cena zahrna akekolvek naklady odberatela, vratane vsetkych nakladov na zber, manipulaciu, triedenie, spracovanie, dopravu, kontajneri a ine
zariadenia, dopravne prostriedky odberatela apod.
Fakturacia 1x mesacne, splatnost 7 PD
EUR / $ - NBS priemer za mesiac dodavky
Kontajnery , autá a ďalšiu techniku potrebnú na zber, manipuláciu a uskladnenie zabezpečí odberateľ na vlastné náklady
Odberateľ uskladňuje šrot a odpady mimo areál dodávateľa

Požiadavky MAV/MID :
8.12.2017

Odber všetkých druhov šrotu a odpadov včítane služieb spojených s ich zberom, manipuláciou a uskladnením
1
2

Predpokladany objem za rok 2017 vid nižšie uvedená tabuľka, množstvo je orientačné v závislosti od výroby.
Partner, miesta odberu a poskytovania služieb :
MATADOR-Automotive Vráble, a.s.
MATADOR-Automotive Vráble, a.s.
Matador-Industries, a.s.
Staničná 1045
Novozámocká 185/A
Továrenská 1
952 12 Vráble
949 05 Nitra
018 48 Dubnica nad Váhom
Orientacne množstvo v kg v 2017

Sucet

MATADOR-Automotive Vráble, a.s.
MATADOR-Automotive Vráble, a.s.
MATADOR-Automotive Vráble, a.s.

Fe 27 - novy
Fe 27
Fe – starý plech
Fe – strojné celky
Fe – netriedený šrot
ODPAD FE - spills

O1000005

Odpad FE nerez

O1000006

O1000003
O1000004

ODPAD FE 27 novy-lak

O1000007

ODPAD FE 27 E2 / konce a zac.kotucov

O1000008

EUR / $ - NBS priemer za mesiac dodavky
ODPAD AL - KUSOVA LM
O2000001
ODPAD AL - TRIESKY

Al - ZN6Mg3Cu2
ODPAD AL 5/6 TRIEDA LAKOVANY
ODPAD AL 5/6 TRIEDA podzostavy
ODPAD AL 5/6 trieda mix
ODPAD AL 5xxx trieda MIX Fe<0,01% / Primary Al
ODPAD AL 6xxx trieda MIX Fe<0,01% / Primary Al

O2000002
O2000003
O2000004
O2000005
O2000006
O2000007

O2000008

medzi sucet ALU MAV

Cu
ODPAD Drevenný odpad
Obaly z papiera a le

34 897 900

0
0
0
0
46 900
85 500
197 300
3 176 000
3 505 700

O4000002
O5000002
O6000002

Kovový šrot / dural AL-triesky
Kovový šrot / netriedený
Kovový šrot / špony
Kovový šrot / Výpalky (vr. drobný hut.)
Plech nový 3mm

34 349 100
0
145 100
64 800
126 600
4 800
79 600
114 500
2 500

0
451 000
77 900
0
100
300
300
0

medzi sucet FE MID

Antikor-triesky
Mosadz - špony
Olovo-triesky

700

0
0
0
Grand Total

38 933 200

Cenník ALU :
8.12.2017
Cenova ponuka na Priamy odkup komodity (EXW Vrable/Nitra) :

číslo

druh Al srotu

LME High
grade v % (a)

Metal
premium %
(b)

cena za
bonus/malus v komoditu
Eur/mt (c)
v Eur/mt
(a + b + c)

O2000008
O2000007
O2000006
O2000005
O2000004

ODPAD AL
ODPAD AL
ODPAD AL
ODPAD AL
ODPAD AL

pozn.

Cena za priamy odkup sa meni mesacne, kalkulacna formula je fixna pre celé zmluvné obdobie

6xxx trieda MIX Fe<0,01% / Primary Al
5xxx trieda MIX Fe<0,01% / Primary Al
5/6 trieda
5/6 TRIEDA MIX
5/6 TRIEDA LAKOVANY

-

€
€
€
€
€

LME High Grade = LME HG priemer za mesiac dodavky, odberatel vypni hodnotu v %
LME: Aluminium High Grade (primary, 3-months buyer) monthly average official month of collection
Metal premium = Premium priemer za mesiac dodavky, odberatel vyplni hodnotu v %
zdroj METALBULLETIN :
Premium: Aluminium P1020A, in-warehouse Rotterdam duty-paid, for delivery three months forward, monthly average USD/tonne
kurz:
EUR / $ - NBS priemer za mesiac dodavky
bonus/malus - fixna dohodnuta hodnota v EUR platna pre celé zmluvné obdobie, vyvoz bez separacie

Datum

ODBERATEĽ: Meno a podpis

Cenník FE a ostatne :
8.12.2017
Cenova ponuka na Priamy odkup komodity (EXW Vrable/Nitra/Dubnica) :
Železný šrot

číslo
O1000001
O1000002
O1000003
O1000004
O1000005
O1000006
O1000007
O1000008

Druh šrotu
Fe 27 - novy
Fe – starý plech
Fe – strojné celky
Fe – netriedený šrot
ODPAD FE - špony
Fe + Cr (min 15%) bez Ni
ODPAD FE 27 novy-lak
ODPAD FE 27 E2 / konce a zac.kotucov
Kovový šrot / Výpalky (vr. drobný hut.)

Trieda šrotu BDSV v % (a)

bonus/malus
v Eur/mt (b)

cena za
komoditu v
Eur/mt (a + b)

bonus/malus
v Eur/mt (b)

cena za
komoditu v
Eur/mt (a + b)

bonus/malus
v Eur/mt (b)

cena za
komoditu v
Eur/mt (a + b)

BDSV 2/8
BDSV 2/8
BDSV 2/8
BDSV 2/8
BDSV 5
BDSV 2/8
BDSV 2/8
BDSV 2/8
BDSV 2/8

Neželezný šrot

číslo

Druh šrotu
Al – kusová / Primary Al
Al – triesky / Primary Al
EUR / $ - NBS priemer za mesiac dodavky
Ms – kusová / Copper
Ms – triesky / Copper
Cu / Grade A
Antikor-triesky
Mosadz - špony
Olovo-triesky

O2000001

O2000002
O2000003

Trieda šrotu LME v % (a)
LME / AL
LME / AL
LME / AL
LME / Cu
LME / Cu
LME / Cu
BDSV 2/8
LME / Cu
LME / Pb

Ostatné

číslo

Druh šrotu

Trieda šrotu

Cena v
Eur/mt (a)

karton
plast
drevo

pozn.

Cena za priamy odkup sa meni mesacne, kalkulacna formula je fixna pre celé zmluvné obdobie

Aluminium High Grade = Aluminium High Grade (primary, 3-months buyer) monthly average official ,priemer za mesiac dodavky, odberatel vypni hodnotu v %
Copper High Grade = Copper 3 months LME Daily Official $ per tonne Monthly Average, priemer za mesiac dodavky, odberatel vypni hodnotu v %
Lead High Grade = Lead 3 months sellers LME Daily Official $ per tonne Monthly average , priemer za mesiac dodavky, odberatel vypni hodnotu v %
BDSV = BDSV priemer za mesiac dodavky, odberatel vypni hodnotu v %
bonus/malus - fixna dohodnuta hodnota v EUR platna pre celé zmluvné obdobie, vyvoz bez separacie

Datum

ODBERATEĽ: Meno a podpis

