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Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka) 

 
Druh zákazky 

 Stavebné práce  
 Tovary 
 Služby                                                                                             Kategória služby  06 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:  Mesto Šaľa 
Sídlo organizácie:  Námestie Sv. Trojice 1953/7, 927 15 Šaľa   
V mene ktorej konajú:  MUDr. Martin Alföldi – primátor mesta 
      
IČO:    00306185   
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu:   6627849005/1111 
Telefón:   + 421 31 7705981 - 4 
Fax:    + 421 31 7706021 
 

2. Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie 
Názov organizácie:  Respect Slovakia s.r.o. 
Sídlo organizácie:  Valova 38, 921 01 Piešťany  
V mene ktorej koná:  Ing. Dušan Guľáš, konateľ spoločnosti  
IČO:    34 107 061 
IČ DPH:   SK2020538531 
Telefón:   + 421 33 77 41 847          
Fax:    + 421 33 77 41 848 
E-mail:   respect@respect-slovakia.sk   
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 
č. 529/T 
 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie 
motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla.  
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poistná zmluva  na poistenie majetku pre živelné riziká, riziká 
odcudzenia a vandalizmu, poistenie elektroniky, strojov , poistenie skla,  a poistenie 
všeobecnej zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví tretích osôb, havarijné poistenie 
motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla.  
 

5. Miesto poskytnutia služby: 
Miestom poskytnutia služby je Mesto Šaľa  a všetky miesta v zmysle účtovnej evidencie 
poisteného.  
Územná platnosť :  Slovensko + ostatné štáty Európy 
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6. Zatriedenie predmetu obstarávania podľa klasifikácií platných v Európskych 
spoločenstvách: 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník 
66 51 52 00 – 5, 66 51 64 00 – 4, 66 51 41 10 – 0, 66 51 61 00 – 1 
 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa. 
 
9. Termín na  poskytnutia služby   :  Poistná zmluva na dobu trvania 3 rokov od 1.1.2009 

do 31.12.2011 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
 Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať na základe polročnej  fakturácie . 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 

 
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁK. Č. 
25/2006 Z.Z.   O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  - OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČA : 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) zákona 
o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich 
overených kópií. Uchádzač predkladá podľa § 26 ods. 2 písm. a) až e) cit. zákona nasledovné 
dôkazné prostriedky – doklady : 
 
a)- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania cenových ponúk, že 
nebol on ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin korupcie, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny a nebol on ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho 
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 
 
b)- Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, nie 
staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania cenových ponúk, že nie je voči nemu vedené 
konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.  (originál alebo úradne osvedčená fotokópia ). 
 
c)- potvrdenie Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace ku dňu 
predkladania cenových ponúk, že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia ).  
 
d)- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponúk, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia.  ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia ). 
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e)- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 
profesijnou organizáciou / napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného 
orgánu na poskytnutie služby (služieb) / (originál alebo úradne osvedčená fotokópia ). 
 
 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré 
z dokladov hore uvedených alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť 
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto 
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením pred 
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou 
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.  
 
Uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov  pre verejné obstarávanie  môže nahradiť 
uvedené doklady pod písm. a) až e), platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie. 
Potvrdenie, ktorým sa uchádzač alebo záujemca preukazuje musí byť platné. ( originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia ). 
 
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ § 27 A § 28 ZÁK. Č. 25/2006 
Z.Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ,  
 
 TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA - § 27 ZÁKONA Č. 25/2006 Z.Z. 
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 
finančné a ekonomické postavenie : 
 
doklady v zmysle  § 27 ods. 1, písm. d) – prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom 
o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske 
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača o výške predpísaného hrubého poistného v neživotnom 
poistení za rok 2007 (originál podpísaný štatutárom uchádzača alebo osobou splnomocnenou 
na jeho zastupovanie).  

 
TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI - §  28  ZÁK. Č. 25/2006 Z.Z. 
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú 
spôsobilosť na poskytnutie služby:  
 
doklady v zmysle § 28 ods. 1, písm. a)  - zoznamom  poskytnutých služieb za predchádzajúce 
tri roky / 2005 až 2007 / s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.  
 
Uchádzač predloží úradne osvedčenú fotokópiu povolenia na vykonávanie poisťovacej 
činnosti vydaného NBS, resp. povolenia na vykonávanie tejto činnosti vydaného iným 
príslušným orgánom podľa predchádzajúcich právnych predpisov ak uchádzač 
vykonával poisťovaciu činnosť podľa týchto predpisov. 
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12. Poskytnutie služby vyhradené pre určitú profesiu: Služba musí byť poskytnutá 
v zmysle zákona č. 08/2008 Z. z. o poisťovníctve. 
 

13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za 
plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa. 
 

14. Poskytovanie súťažných podkladov: 
  
Žiadosť o súťažné podklady je nutné doručiť do 18.11.2008 do 10°° hod. na adresu 
Respect Slovakia s.r.o., Valova 38, 921 01 Piešťany, kontaktná osoba Pavol Beták, 
tel. č. 0905 844 540, fax. +421 33 7741848, e-mail. betak@respect-slovakia.sk  

 
15. Lehota na predkladanie ponúk: 

Uchádzači predložia svoje ponuky do 02.12.2008 do 10,00 hod. na adrese: Respect 
Slovakia s.r.o., Valova 38, 921 01 Piešťany. 
 
Uchádzači predložia svoje ponuky v uzavretom obale s uvedením obchodného mena 
a sídla uchádzača a s heslom súťaže „Poistenie -  Mesto Šaľa  - Neotvárať“. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
16. Otváranie obálok s ponukami: 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční: dňa  03.12.2008 o 10,30 hod.  
      Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 1953/7,    
      927 15 Šaľa. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku  
      v lehote na  predkladanie ponúk. 

  
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:   
     Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: cena za predmet zákazky.  
 
18. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 31.12.2008 

 
19. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: nie 

 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo predložené 
ponuky nebudú pre verejného obstarávateľa výhodné. 
 

21. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 
Meno a priezvisko, titul:   Pavol Beták 
Registračné číslo:   B0148-182-2001 

 
 
Dátum: 10.11.2008 


