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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z. 

Druh postupu: Verejná súťaž. 

Druh zákazky: Služby. 
 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ  
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Mesto Šaľa   

IČO: 00306185   

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa   

Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7   

Kontaktná osoba: Margita Simighová   

Telefón: +421 317705981   

Fax: +421 317706021   

E-mail: mesto@sala.sk   

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): 
http://www.sala.sk   

 

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 

 
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný 
systém) možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto. 

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 

I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa 
Iné (uveďte) 

 
samostatný územný samosprávny a správny celok SR (v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 

§ 6 ods. 1 písm. b). 

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti 

Iné (uveďte) 
 

Iný predmet (špecifikujte): Samospráva 

I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie. 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II.1. Opis 

II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie 
motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 



prevádzkou motorového vozidla. 

II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
c) Služby. 

Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2 k zákonu): 6. 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Šaľa 

NUTS kód: 

SK023. 
 

II.1.3.
Oznámenie zahŕňa 
Vypracovanie rámcovej dohody. 

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom. 

Trvanie rámcovej dohody (obdobie): v mesiacoch. 

Hodnota: 36 

 
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody (bez 
DPH):  

Hodnota: 52500,0000 EUR 

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

 

Predmetom zákazky je Rámcová dohoda o poistení na poistenie hnuteľného a nehnuteľného 
majetku mesta, poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou 
pohromou, poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu, poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné 
poistenie motorových vozidiel na dobu 36 mesiacov od 01.01.2012, 00.00 h. 31.12.2014, 
24.00 h. v max. predpokladanej hodnote výšky poistného 52.500,00 bez DPH. Viac 
v súťažných podkladoch. 

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 66515200-5. 

 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 66514110-0, 66515000-3, 66516100-1, 66516400-4, 66519200-3. 

II.1.7. Rozdelenie na časti 

Nie. 

II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 

viď bod II.1.5. 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 52500,0000 EUR 

II.2.2.
Opcie 
Nie. 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) . 

Hodnota: 36 
 



ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE  
III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky 
nie 

III.1.2.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné 
ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ neposkytne preddavkové, zálohové platby. Splatnosť poistného bude na základe
štvrťročnej fakturácie. 

III.1.3.

Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ 
požaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili 
spoločne právny vzťah v súlade s § 31 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Napr. 
uzatvorenie spolupoistnej zmluvy s určením hlavného poistiteľa a vedľajších 
spolupoistiteľov. 

III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Áno. 

 

Opis osobitných podmienok: Plnenie zmluvy je podmienené schválením mestským 
zastupiteľstvom. Úspešný uchádzač pred podpisom poistnej zmluvy predloží verejnému 
obstarávateľovi povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti 
pre poistný druh poistenie majetku, zodpovednosti za škodu motorových vozidiel alebo iný 
dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej 
republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania 
služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III.2. Podmienky účasti 

III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu 
do profesijného alebo obchodného registra 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa§ 26 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a 
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené 
fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť 
doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia 
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov. Skupina dodávateľov 
preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť 
predložené podľa § 19 ods. 3 zákona. 

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
nevyžaduje sa. 

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §
28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto 
dokladov: Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako 
predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2008-2010) s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 
potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz 
o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich 



dodaní. Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa 
považujú poisťovacie služby. Zoznam bude predložený v origináli alebo úradne osvedčenej 
fotokópii a podpísaný bude štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo plnou mocou 
poverenou osobou. Odôvodnenie: Predloženie dokladov má garantovať kvalitné plnenie 
zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo 
podobného charakteru ako predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem 
požadovaného predmetu zákazy. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti 
môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny 
vzťah. V tomto prípade musí uchádzač preukázať verejnému obstarávateľovi, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva 
na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. (napr. prísľub 
na konkrétne kapacity, zmluva o budúcej zmluve, zmluva o spolupráci a pod.). Doklad bude 
predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): min. 5 zmlúv ročne 
za požadované obdobie. 

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb 

III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 
Áno. 

 

Odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie: Poskytnutie služby 
môže byť realizované len v zmysle ustanovení zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb 
zodpovedných za poskytnutie služby 
Nie. 

 

ODDIEL IV. POSTUP  
IV.1. Druh postupu

IV.1.1.
Druh postupu 
Verejná súťaž. 

IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo 
na účasť na dialógu 

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk 

IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena. 

IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia 
Áno. 

 

Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. 
Pozvánka bude obsahovať pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom e-aukcie bude 
celková cena s DPH. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi do 2 
pracovných dní od ukončenia e-aukcie nový výkaz - cenovú špecifikáciu. 

IV.3. Administratívne informácie 

IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
nie je. 

IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 
Nie. 

IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo 
informatívnych dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 



Dátum: 11. 11. 2011. Čas: 10.00 h.  

Úhrada za súťažné podklady: Nie. 

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 

Dátum: 29. 11. 2011. Čas: 10.00 h.  

IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným 
záujemcom 

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

Do termínu. 

Dátum: 31. 1. 2012 

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk 

Dátum: 30. 11. 2011. Čas: 13.00 h.  

Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa . 

 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nakoľko sa použije elektronická aukcia, § 
41 sa nepoužije. 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie. 

VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie. 

VI.3.

Ďalšie informácie 
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. b) Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode I.1 a 
musia byť doručené v lehote podľa bodu IV.3.4. Obálka musí byť uzatvorená a zapečatená 
proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: Verejná súťaž Poistenie majetku. 
Na vonkajšej strane obálke uchádzač taktiež uvedie názov/obchodné meno a sídlo/adresu 
uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť predložené osobitné písomné 
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov ako aj prijatie uvedeného poverenia 
štatutárneho zástupcu vedúceho člena skupiny, ktorý má právnu subjektivitu na komunikáciu 
s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a na právne úkony v mene skupiny 
dodávateľov v rámci celého procesu obstarania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu 
dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť 
podpísané štatutárnymi orgánmi všetkých členov skupiny dodávateľov. c) Verejný 
obstarávateľ vylúči skupinu dodávateľov z procesu obstarávania, ak v období od uplynutia 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť až do dňa uzavretia zmluvy dôjde k zmene zloženia tejto
skupiny dodávateľov. d) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom 
originálnom vyhotovení a naskenovanú ponuku na CD/DVD nosiči. e) Verejný obstarávateľ 
odporúča, aby ponuka bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých 
častí a strany/listy v nej boli parafované uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v mene uchádzača a očíslované vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami 
bez kombinácie abecednými znakmi. f) Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval
osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov je uchádzač povinný zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnej listine 
alebo dokumente v elektronickej podobe alebo zabezpečiť pre verejného obstarávateľa súhlas 
so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. g) Ak je 
v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako euro, prepočet môže byť dopísaný 
do referenčného listu ručne perom. Prevod z Sk na euro konverzným kurzom NBS. V prípade 
zahraničných uchádzačov kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý sa daný 
doklady vyžaduje. Tento prepočet vykoná uchádzač tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie



suma v eurách a platný kurz. 

VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia 
27. 10. 2011 

 

 


