Podmienky tendra

Verzia z septembra 2015

1. Podmienky žiadosti o predloženie návrhu
Táto žiadosť o predloženie návrhu nie je ponukou na uzavretie zmluvy, ale
predstavuje len definíciu určitých požiadaviek a výzvu pre kvalifikované
spoločnosti, aby predložili odpoveď, ktorá by zodpovedala týmto požiadavkám.
Vydanie žiadosti o predloženie návrhu, príprava uchádzačov a predloženie
odpovede a následné prijatie a vyhodnotenie odpovedí uchádzačov
spoločnosťou Bekaert nezaväzuje spoločnosť Bekaert k tomu, aby udelila zmluvu
Vám ani inému uchádzačovi, dokonca ani v prípade, ak budú splnené
požiadavky uvedené v žiadosti o návrh.
Účastníci by mali predložiť ponuky v súlade s cieľmi uvedenými v nasledujúcej
časti. V závislosti od prijatých ponúk a súvisiacich schopností uchádzačov však
spoločnosť Bekaert môže na základe vlastného uváženia udeliť zmluvu pre
jednotlivé regióny, alebo krajiny v rámci regiónov osobitne. Uchádzači musia
jasne stanoviť všetky ustanovenia svojich ponúk, ktoré súvisia s udelením
samostatnému zdroju. Upozorňujeme všetkých uchádzačov, aby neskresľovali
svoje súčasné kapacity.
Úspešný uchádzač musí byť schopný začať dodávať služby alebo výrobky
najneskôr v požadovaný deň od začiatku poskytovania služby, alebo dodávania
výrobku. Ak uchádzači nebudú schopní začať poskytovať navrhované služby,
alebo dodávať navrhované výrobky v tento deň, vo svojej odpovedi musia jasne
uviesť alternatívne riešenie. Spoločnosť Bekaert si vyhradzuje právo zmeniť tieto
alebo iné žiadosti o predloženie návrhu, a/alebo vyzvať ďalších uchádzačov, aby
predložili svoje odpovede a návrhy. Záväzok pre spoločnosť Bekaert vzniká až
po podpise písomnej zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v takejto
zmluve. Spoločnosť Bekaert nebude priamo ani nepriamo zodpovedná za žiadne
náklady, ktoré vzniknú uchádzačom pri príprave odpovedí na žiadosť
o predloženie návrhu alebo účasti na nasledujúcich rokovaniach, či stretnutiach
so spoločnosťou Bekaert s ohľadom na tento proces náboru.
Spoločnosť Bekaert si vyhradzuje právo zaradiť nezávislé externé strany do
procesu vyhodnocovania návrhov. Tento krok sa bude považovať za povolený,
pokiaľ účastník nepodá výslovnú písomnú námietku. Akékoľvek dôverné
vyjadrenia týkajúce sa účastníkov, sa automaticky rozšíria aj na vybranú externú
stranu.
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Obsah, ponuky a návrhy, ktoré môžu byť doplnené a/alebo zmenené pri
predkladaní v rámci predbežného výberu, môžu byť podľa vlastného uváženia
spoločnosti Bekaert prijaté a zaradené ako súčasť konečnej a záväznej zmluvy.
Spoločnosť Bekaert si vyhradzuje právo kedykoľvek pred podpisom záväznej
zmluvy v súvislosti s touto žiadosťou o predloženie návrhu bez
predchádzajúceho oznámenia a na základe vlastného a absolútneho uváženia
rokovať s jedným alebo viacerými potenciálnymi dodávateľmi, vyradiť
akéhokoľvek potenciálneho dodávateľa z ďalších úvah bez uvedenia dôvodu pre
takéto vyradenie, zmeniť proces žiadosti o predloženie návrhu, alebo ukončiť
proces žiadosti o predloženie návrhu.
2. Doložka o dôvernosti informácií
Skutočnosť, že uchádzač prijal túto žiadosť o predloženie návrhu a akékoľvek
informácie v tomto dokumente, je dôverná a nebude poskytnutá iným
spoločnostiam a/alebo iným jednotlivcom s výnimkou tých osôb, ktoré musia mať
prístup k tejto žiadosti o predloženie návrhu na účely prípravy ponuky
uchádzača.
Všetci účastníci musia považovať všetky informácie uvedené v tejto žiadosti
o predloženie návrhu a všetky iné informácie a dokumenty poskytnuté
v súvislosti s touto žiadosťou o predloženie návrhu za prísne dôverné,
a zaobchádzať s nimi týmto spôsobom. Uchádzači budú chrániť a udržiavať
takéto informácie a dokumenty v prísnej dôvernosti, a nebudú ich používať na
žiadne iné účely, ani ich neposkytnú, či neumožnia ich poskytnutie iným osobám,
s výnimkou prípadu, keď sa to vykonáva na účely odpovede na túto žiadosť
o predloženie návrhu.
V prípade, že bude poskytnutie akýchkoľvek informácií uvedených v tejto žiadosti
o predloženie návrhu zamestnancom alebo oprávneným zástupcom nevyhnutné
na prípravu odpovede na žiadosť o predloženie návrhu, toto poskytnutie
informácií sa vykoná len v nevyhnutnom rozsahu. Uchádzač musí oboznámiť
tieto osoby o dôvernej povahe týchto informácií a zabezpečiť, aby tieto osoby
boli zaviazané podmienkami tohto odseku.
3. Zmluvná doložka
Prijatie týchto podmienok tendra je záväzné pre účasť v tendri. Prijatie týchto
podmienok však neznamená automatické prijatie všeobecných podmienok
nákupu spoločnosti Bekaert.
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Ak spoločnosť Bekaert na konci tohto procesu žiadosti o predloženie návrhu
udelí časť alebo úplný rozsah tejto žiadosti o predloženie návrhu uchádzajúcej sa
spoločnosti, urobí to v súlade so všeobecnými podmienkami nákupu spoločnosti
Bekaert, ktoré sú uvedené v prílohe tohto dokumentu žiadosti o predloženie
návrhu.
Ak uchádzač nebude súhlasiť so všeobecnými podmienkami nákupu spoločnosti
Bekaert, musí to jasne vyjadriť vo svojej odpovedi na žiadosť o predloženie
návrhu a uviesť dôvod. V prípade, že uchádzač neuvedie žiadne námietky,
všeobecné podmienky nákupu spoločnosti Bekaert sa budú považovať za prijaté
uchádzačom a budú platiť pre všetky budúce dodávky alebo vykonávanie služieb
uchádzačom.
Podmienkou k vyhodnoteniu navyše je, aby účastník akceptoval Bekaert
Kódex správania dodávateľa.
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