Výzva
na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk
na zákazku č. NZ 3718
zadávanú podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo organizácie:
Bajkalská 27
PSČ, obec:
827 99 Bratislava
IČO:
00002801
IČ DPH:
SK2020877749
Kontaktná osoba:
Bc. Martina Kováčová
Telefón:
02/58 248 248
e-mail:
martina.kovacova@siea.gov.sk
2. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služieb – nie bežne dostupných na trhu.
3. Názov predmetu zákazky
„Poistenie áut – Havarijné poistenie a PZP“ (na rok 2019)
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia (ďalej len
„PZP) pre služobné motorové vozidlá (ďalej len „SMV“) verejného obstarávateľa.
4.1.

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:
4.1.1. časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019),
4.1.2. časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019).

Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019) je
uvedená v Prílohe č. 1A tejto Výzvy a podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre časť 2.: „Poistenie
áut – PZP“ (na rok 2019) je uvedená v Prílohe č. 1B tejto Výzvy.
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na obidve časti predmetu
zákazky.
Verejný obstarávateľ je v niektorých prípadoch platiteľom DPH, a to pri určitých presne vymedzených
činnostiach v oblasti energetiky, ktoré vykonáva v zmysle zriaďovacej listiny. Pri výkone ostatných
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činností definovaných v zriaďovateľskej listine verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH, a teda si DPH
voči štátu neuplatňuje ani neodvádza. V Prílohe č. 2A a v Prílohe č. 2B tejto Výzvy je uvedená
informácia, či pri daných SMV verejný obstarávateľ je platiteľom DPH alebo nie je platiteľom DPH.
Súčasťou Prílohy č. 2A a Prílohy č. 2B tejto výzvy je tiež tabuľka s doposiaľ známymi údajmi o 9 ks SMV,
ktoré verejný obstarávateľ plánuje nakúpiť na prelome rokov 2018 a 2019, resp. v I.Q 2019. Plánovaný
nákup 9 ks SMV sa uskutoční na základe výsledkov verejného obstarávania. Ďalšie údaje o uvedených
SMV bude môcť verejný obstarávateľ doplniť až po ich kompletnom dodaní v zmysle kúpnej zmluvy,
resp. kúpnych zmlúv.
Uchádzač (resp. úspešný uchádzač) nemôže znížiť požadovaný minimálny rozsah poistenia uvedený
v tejto časti Výzvy a v Prílohe č. 1A a Prílohe č. 1B tejto Výzvy svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami a ani inými zmluvnými dojednaniami.
5. Spôsob vzniku záväzku
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom poistnú zmluvu v zmysle ustanovenia § 788
a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, a to samostatne pre každú časť predmetu zákazky, t. j.
verejný obstarávateľ uzatvorí poistnú zmluvu s úspešným uchádzačom pre časť 1.: „Poistenie áut –
Havarijné poistenie“ (na rok 2019) predmetu zákazky a poistnú zmluvu s úspešným uchádzačom
pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019) predmetu zákazky.
6. Miesto poskytnutia služby
Slovenské inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.
7. Klasifikácia CPV
Hlavný slovník verejného obstarávania:
66510000-8
Poisťovacie služby
66516100-1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
8. Predpokladaná hodnota zákazky
Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky za všetky časti vo výške 39 513,69 EUR
bez DPH:
časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019) predmetu zákazky (predpokladaná
hodnota 31 059,31 EUR bez DPH),
časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019) predmetu zákazky (predpokladaná hodnota 8 454,38
EUR bez DPH).
9. Možnosť predloženia variantných riešení
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude
zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba
základné riešenie.
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10. Lehota na poskytnutie služby
Zmluva pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019) predmetu zákazky sa uzatvára
na dobu určitú, a to od 01.01.2019, 00.00 hod. do 31.12.2019 24.00 hod. Poistným obdobím je 1 (jeden)
rok, pričom poistná doba je stanovená so začiatkom 01.01.2018, 00.00 hod. a koncom 31.12.2019, 24.00
hod.
Zmluva pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019) predmetu zákazky sa uzatvára na dobu určitú,
a to od 01.01.2019, 00.00 hod. do 31.12.2019, 24.00 hod. Poistným obdobím je 1 (jeden) rok, pričom
poistná doba je stanovená so začiatkom 01.01.2019, 00.00 hod. a koncom 31.12.2019, 24.00 hod.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových a vlastných finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa a z prostriedkov EŠIF.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Poistné bude uhradené na základe
predpisu poistného predloženého poisťovateľom, a to bezhotovostným prevodom na účet poisťovateľa.
Predpis bude mať 30 dňovú lehotu splatnosti odo dňa jeho doručenia poistníkovi. Predpis musí
obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu
poskytovaného poistenia a špecifikáciu sumy poistného. Predpis musí obsahovať všetky náležitosti
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, v opačnom
prípade je poistník oprávnený vrátiť ho na prepracovanie alebo doplnenie poisťovateľovi, lehota
splatnosti predpisu v tom prípade začne plynúť dňom doručenia opraveného a úplného predpisu.
12. Mena a ceny
Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
Cena, ktorú uchádzač uvedie vo svojej cenovej ponuke (vypracovanej podľa Prílohy č. 2A a Prílohy č. 3A
a/alebo Prílohy č. 2B a Prílohy č. 3B tejto Výzvy) pre časť 1. a/alebo časť 2. predmetu zákazky, bude
zároveň aj jeho cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady a výdavky uchádzača spojené
s dodaním predmetu zákazky, a to vrátane dane z poistenia, ak sa na daný druh poistenia takáto daň
vzťahuje.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Cena bude zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa platiteľom DPH
po predložení ponuky, po uzatvorení zmluvy alebo počas platnosti a účinnosti zmluvy, nemá nárok
na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
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13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov na základe kritéria najnižšia cena za predmet
zákazky:
 časť 1. predmetu zákazky
„Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019).
Uchádzač bude v Prílohe č. 2A „Návrh uchádzača na plnenie kritéria a zoznam SMV“ naceňovať ročné
poistné, a to položkovito k 64 SMV verejného obstarávateľa.
 časť 2. predmetu zákazky
„Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019).
Uchádzač bude v Prílohe č. 2B „Návrh uchádzača na plnenie kritéria a zoznam SMV“ naceňovať ročné
poistné, a to položkovito k 64 SMV verejného obstarávateľa.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov pre každú časť predmetu zákazky je najnižšia
navrhovaná zmluvná cena spolu za poistenie 64 SMV, a to pre časť 1. (havarijné poistenie) a pre časť 2.
(PZP), v EUR bez DPH, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe č. 2A a/alebo v Prílohe č. 2B tejto Výzvy.
Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie ponúk pre každú časť predmetu zákazky podľa výšky
celkovej navrhovanej zmluvnej ceny v EUR bez DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu, t. j. najnižšiu celkovú cenu
spolu v EUR bez DPH, a to samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
Najvýhodnejšia ponuka, pre každú časť predmetu zákazky, je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto
kritéria v EUR. Uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu, sa umiestni na 1. mieste v poradí. Na ďalších
miestach v poradí sa umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa ceny. Úspešným uchádzačom sa stane
uchádzač, ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí a ktorého ponuka bude vyhodnotená ako ponuka
s najnižšou cenou.
14. Podmienky účasti uchádzačov, predloženie dokladov
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že je oprávnený poskytovať požadovaný
predmet plnenia.
Uchádzač musí predložiť svoju ponuku na predmet zákazky podľa pokynov verejného obstarávateľa
uvedených v tejto výzve. Uchádzač v pouke predloží:
 kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v predmete zákazky, v ktorom musí byť
uvedený predmet podnikania oprávňujúci uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky (t. j. výpis
z OR SR / ŽR SR alebo iného profesijného registra).
 cenovú ponuku podľa Prílohy č. 2A „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ a Prílohy
č. 3A „Kompletný sadzobník“ pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
a/alebo podľa Prílohy č. 2B „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ a Prílohy č. 3B
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„Kompletný sadzobník“ pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019) tejto Výzvy, ktoré sú
v elektronickej verzii vo formáte MS Excel. Údaje vo vyššie uvedených prílohách vyplní uchádzač len
v neuzamknutých žlto podfarbených poliach. Ostatné údaje, týkajúce sa ceny predmetu zákazky, sa
prepočítajú automaticky na základe vložených vzorcov. Cenovú ponuku je potrebné predložiť
v písomnej podobe (t. j. s podpisom) a zároveň aj v elektronickej podobe vo formáte MS Excel, t. j.:
- v prípade doručenia ponuky elektronickou poštou (e-mailom) zašle uchádzač Prílohu č. 2A
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ a Prílohu č. 3A „Kompletný sadzobník“
pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019) a/alebo Prílohu č. 2B „Návrh
uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ a Prílohu č. 3B „Kompletný sadzobník“ pre časť
2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019) v elektronickej podobe vo formáte MS Excel a zároveň
aj naskenovanú s podpisom vo formáte PDF alebo JPG,
- v prípade doručenia ponuky v listinnej podobe predloží uchádzač Prílohu č. 2A „Návrh
uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ a Prílohu č. 3A „Kompletný sadzobník“ pre časť
1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019) a/alebo Prílohu č. 2B „Návrh
uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ a Prílohu č. 3B „Kompletný sadzobník“ pre časť
2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019) podpísanú a zároveň aj v elektronickej podobe
vo formáte MS Excel na pamäťovom nosiči CD/DVD.
 podpísaný návrh poistnej zmluvy pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
a/alebo podpísaný návrh poistnej zmluvy pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019), pričom
uchádzač môže do poistnej zmluvy:
o pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019) doplniť len vyznačené časti (šedé
políčka) v týchto bodoch:
- v čl. I. – identifikačné údaje zmluvnej strany „Poisťovateľ“,
- v čl. IX. bod 9 – uvedie, resp. vyberie, či sa jedná o výpis z Obchodného / Živnostenského
registra SR alebo iného profesijného registra Poisťovateľa,
- na konci zmluvy miesto, dátum, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej konať
za spoločnosť, podpis a názov spoločnosti.
- Prílohy č. 1 a č. 2 uvedené v poistnej zmluve predkladá uchádzač v rámci jeho ponuky
na predmet zákazky.
- Prílohou podpísaného návrhu poistnej zmluvy budú aj poistné podmienky uchádzača
vzťahujúce sa na predmet zákazky (t. j. Príloha č. 3 poistnej zmluvy) v prípade, ak nimi
uchádzač disponuje.
- Prílohu č. 4 uvedenú v poistnej zmluve predkladá ako originál alebo úradne overenú kópiu až
úspešný uchádzač.
o pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019) doplniť len vyznačené časti (šedé políčka) v týchto
bodoch:
- v čl. I. – identifikačné údaje zmluvnej strany „Poisťovateľ“,
- v čl. VII. bod 6 – uvedie, resp. vyberie, či sa jedná o výpis z Obchodného / Živnostenského
registra SR alebo iného profesijného registra Poisťovateľa,
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- na konci zmluvy miesto, dátum, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej konať
za spoločnosť, podpis a názov spoločnosti.
- Prílohy č. 1 a č. 2 uvedené v poistnej zmluve predkladá uchádzač v rámci jeho ponuky
na predmet zákazky.
- Prílohou podpísaného návrhu poistnej zmluvy budú aj poistné podmienky uchádzača
vzťahujúce sa na predmet zákazky (t. j. Príloha č. 3 poistnej zmluvy) v prípade, ak nimi
uchádzač disponuje.
- Prílohu č. 4 uvedenú v poistnej zmluve predkladá ako originál alebo úradne overenú kópiu až
úspešný uchádzač.
Uchádzač je povinný predložiť k návrhu poistnej zmluvy pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné
poistenie“ (na rok 2019) a/alebo k návrhu poistnej zmluvy pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok
2019) všetky zmluvné podmienky vzťahujúce sa na daný druh poistenia (všeobecné a osobitné
zmluvné podmienky). Zmluvné podmienky, ktoré uchádzač nepredloží v ponuke nebudú súčasťou
poistného vzťahu.
Ak uchádzač doplní do poistnej zmluvy ustanovenia, ktoré v nej nie sú uvedené, tieto doplnené
ustanovenia nesmú byť v rozpore so znením zmluvy a jej účelom a ani v rozpore s touto výzvou.
Uchádzač je povinný vo svojej ponuke upozorniť verejného obstarávateľa o doplnení ďalších ustanovení
do rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pri takýchto zmenách právo uplatniť ich
vysvetlenie.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje doručiť verejnému obstarávateľovi originál alebo úradne overenú kópiu
dokladu o oprávnení poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky
v listinnej forme, a to najneskôr ku dňu uzavretia poistnej zmluvy (ak sa verejný obstarávateľ s úspešným
uchádzačom nedohodne inak).
Ak súčasťou ponuky pre časť 1. a/alebo časť 2. predmetu zákazky nebudú dokumenty a podklady
vyžadované vyššie, bude táto ponuka z procesu vyhodnocovania vylúčená ako nevyhovujúca.
15. Lehota viazanosti ponúk
Do 31.01.2019
16. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku
(v slovenskom jazyku). Verejný obstarávateľ umožňuje predkladať ponuky a ďalšie dokumenty
vo verejnom obstarávaní aj v českom jazyku.
Doklad potvrdzujúci oprávnenie poskytovať službu rovnakú alebo podobnú ako je predmet zákazky
v danom postupe zadávania zákazky, so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí byť predložený
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v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka okrem dokladu predloženého
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
17. Predkladanie ponúk
Ponuka sa predkladá v písomnej podobe prostredníctvom poštovej zásielky, resp. obdobnej zásielkovej
služby alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača, najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka predkladá poštovou zásielkou alebo
obdobnou zásielkovou službou alebo osobne, tak ponuka musí byť doručená v uzavretom
nepriehľadnom vonkajšom obale. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať údaje:
adresu verejného obstarávateľa,
obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača,
označenie „Neotvárať - VO“ a heslo súťaže: „Poistenie áut“.
Ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, verejný
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.
Ak sa ponuka predkladá v elektronickej podobe na uvedenú adresu, v predmete e-mailu je potrebné
uviesť heslo súťaže: „Poistenie áut“.
Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
alebo elektronicky
na e-mailovú adresu: martina.kovacova@siea.gov.sk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 19.12.2018 o 10.00 hod.
Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstaranie tohto predmetu
zákazky.
Upozornenie pre uchádzačov: Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len
za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto výzve, obsahuje
všetky náležitosti definované v tejto výzve a bola predložená v lehote určenej v tejto výzve.
18. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk
písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk (za písomné oznámenie sa považuje aj zaslanie emailom).
Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
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19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto
zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna
z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám na dodanie predmetu zákazky určených v tejto
Výzve.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka predložená po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk nebude hodnotená.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač v plnom rozsahu
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

V Bratislave dňa 11.12.2018
Ing. Milan Pavlík, v.r.
riaditeľ Sekcie financovania a správy

Prílohy k Výzve č. NZ 3718:
- Príloha č. 1A k NZ 3718: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné
poistenie“ (na rok 2019)
- Príloha č. 1B k NZ 3718: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“
(na rok 2019)
- Príloha č. 2A k NZ 3718: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ v elektronickej verzii
vo formáte MS Excel pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
- Príloha č. 2B k NZ 3718: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ v elektronickej verzii
vo formáte MS Excel pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
- Príloha č. 3A k NZ 3718: „Kompletný sadzobník“ pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“
(na rok 2019)
- Príloha č. 3B k NZ 3718: „Kompletný sadzobník“ pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
- Príloha č. 4A k NZ 3718: „Návrh poistnej zmluvy“ pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“
(na rok 2019)
- Príloha č. 4B k NZ 3718: „Návrh poistnej zmluvy“ pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
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