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NIII/4/SPU/ZNH/35/2018
Vec:
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JUDr. A.Kentošová
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Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby s názvom „Poistenie majetku z projektov
Štrukturálnych fondov EÚ (ŠF EÚ) a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb“ – výzva na
predloženie ponuky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, ako verejný
obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) predkladá v rámci zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 zákona
výzvu na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Štatutárny zástupca: Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: JUDr. Alžbeta Kentošová, pracovník pre VO
email: alzbeta.kentosova@uniag.sk, t.č.: 037/6415755
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827

2.

Názov predmetu zákazky: „Poistenie majetku z projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu
právnických osôb“.
Druh zákazky: služby
CPV : 66510000-8 - Poisťovacie služby
66515000-3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo straty
66515100-4 - Poistenie proti požiaru
66515200-5 - Poistenie majetku
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti

3.
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je
Poistenie majetku, ktorý verejný obstarávateľ nadobudol alebo zhodnotil v rámci riešenia projektov zo
štrukturálnych fondov Európskej únie (ŠF EÚ) a to:
• Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Výskum a vývoj
• Európskeho sociálneho fondu, operačného programu Vzdelávanie
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
Podrobné vymedzenie predmetu poistenia je uvedené v Prílohe č.1 a 1A-1I tejto výzvy
Výsledkom verejného obstarávania bude Poistná zmluva, ktorej prílohou bude Podrobné vymedzenie
predmetu zákazky v rozsahu uvedenom v Prílohách č.1 a 1-A až 1-I tejto výzvy ako aj stanovenie ceny
v štruktúre podľa Prílohy č.2 tejto výzvy

4.
4.1
4.2

Miesto poskytnutia služby :
Pre poistenie majetku: územie SR, Nitra
Pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb: územie SR + Európa

5.

Predpokladaná celková doba trvania poistnej zmluvy:
5.1 Pre poistenie majetku: odo dňa účinnosti Poistnej zmluvy do - konkrétna doba poistenia majetku je
pre jednotlivé projekty odlišná a je uvedená v Prílohe č.1-A až 1I.
5.2 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb: 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

7.
7.1

Cena platobné podmienky:
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou
zmluvných strán.
Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na riadne splnenie predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie cenu za plnenie v štruktúre podľa Prílohy č.2 a celkovú cenu za predmet zákazky
uvedenie do prílohy č.3 – návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ ako Poistník bude platiť dohodnuté poistné raz ročne so splatnosťou 30 dní odo dňa
doručenia výmeru poistného a to :
a) Pre poistenie majetku - pre každý projekt samostatne na základe doručeného výmeru poistného
b) Pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb na základe doručeného výmeru poistného

7.2
7.3
7.4

8.
8.1

8.2
8.3

9.

10.

Spôsob a lehota na predloženie ponuky :
Uchádzač predloží ponuku v listinnej forme poštou na adresu:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Útvar Právny a VO
Trieda A.Hlinku 2
949 76 Nitra
alebo osobne alebo iným doručovateľom do podateľne verejného obstarávateľa, ktorá sa nachádza vo
vstupnom vestibule budovy Rektorátu v mieste sídla verejného obstarávateľa v Nitre.
Úradné hodiny podateľne: v pracovných dňoch od 9:15 hod do 15:00 hod.
Obal ponuky musí byť označený heslom súťaže „Poistné služby“ Súťaž neotvárať
Lehota na predkladanie ponúk: 16.11. 2018 do 11:00 hod.

Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní
- uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní predloží doklad podľa §
32 ods. 2 písm. e) ZVO a to fotokópiu/sken dokladu alebo odkaz na zápis v príslušnom registri o
oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
• Stanovenie ceny v štruktúre podľa Prílohy č.2 tejto Výzvy
• Cenový návrh - návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č.3 tejto výzvy
• Doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy
• Návrh Poistnej zmluvy vypracovaný v súlade s bodom 3.1.4 ako aj bodom 12 tejto výzvy v 4
vyhotoveniach, podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.

2

11.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v € za celý
predmet zákazky.

12.

Obchodné podmienky:
Verejný obstarávateľ s uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, uzavrie Poistnú
zmluvu, pričom uzavretá Poistná zmluva :
a) Bude spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky podľa tejto výzvy
b) Bude v súlade s predloženou ponukou
c) Nebude obsahovať žiadne podmienky, ktoré by obmedzili alebo popreli podmienky uvedené
v tejto výzve
d) Uchádzač uvedie do poistnej zmluvy kontaktné údaje pre zasielanie poistných udalostí
e) Lehota pre začiatok riešenia poistnej udalosti nesmie byť dlhšia ako 48 hodín od jej nahlásenia.

13. Prijatie ponuky
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky – emailom uchádzačovi, ktorého ponuka
bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, že jeho ponuku prijíma a uzatvorí s ním Poistnú zmluvu. Ostatným
uchádzačom oznámi, že neuspeli.

S pozdravom
....................................................................
Ing. Zuzana Gálová
kvestorka

Prílohy:
Príloha č.1 – Podrobné vymedzenie predmetu zákazky
Príloha č.1A-1I – Zoznam technického zhodnotenia nehnuteľného majetku a rozpis hnuteľného majetku
a nehmotného majetku
Príloha č.2 - Stanovenie ceny
Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
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