Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Výzva na predkladanie ponúk
Č. j.:7386/2015-Výst.
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
na poskytnutie služby:

„Poistenie majetku mesta, havarijne poistenie motorových vozidiel
a poistenie zodpovednosti za škody“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Lipany
IČO:
00 327 379
DIČ:
2020711572
Sídlo:
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany
Zastúpený:
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Telefón:
051/4881150
Kontaktná osoba: Ing. Jozefina Tomašková
Telefón:
051 4881162
E-mail:
jozefina.tomaskova@lipany.sk

2. Zákazka, typ zmluvy: "
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovateľa služieb na:

Poistenie majetku mesta, havarijne poistenie motorových vozidiel
a poistenie zodpovednosti za škody“
Medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o
poskytovaní služieb podľa Obch. zákonníka – Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien.
Zmluva sa uzatvára na časové obdobie od 1. februára 2016 do 31. decembra 2017.
Zmluvné podmienky uchádzača nesmú byť v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa
uvedenými v tabuľkách pre určenie ceny ( kritéria).
3. Opis predmetu obstarávania, požiadavky verejného obstarávateľa:
Predmetom verejného obstarávania je poistenie majetku obstarávateľa proti živelným rizikám,
odcudzeniu, vandalizmu, poistenie elektronických zariadení, poistenia skla, havarijné poistenie
motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu. Presný popis poisťovaného majetku je v
prílohe č.1-14 ( súpisy majetku),poistné požiadavky obstarávateľa sú uvedené v tabuľkách 1-5.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo poveriť správou dojednanej poistnej zmluvy spoločnosť,
ktorá má oprávnenie podnikať v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z.

4.

Miesto plnenia zákazky: katastrálne územie mesta Lipany, umiestnenie majetku
špecifikované uvedené v prílohách č.1-14

5.

Spôsob určenia ceny

5.1. Cena v ponuke bude stanovená v členení za poistné riziko pre jednotlivé predmety poistenia, pri
zadanej spoluúčasti a s určením maximálneho limitu poistného plnenia za poistné riziko. Celková
cena bude určená ako súčet poistného za všetky poistné riziká a požadovaný rozsah, vrátane
udelených obchodných zliav, vrátane zliav za ročnú splatnosť poistného, alebo prípadných prirážok za
štvrťročné platenie poistného. Celková cena je záväzná za dojednané poistné obdobie pri
dojednanom rozsahu predmetu plnenia.
Celková cena bude určená v tabuľke:
Popis druhov poistenia:

Cena s DPH:

Ročné poistné pre poistenie majetku – komplexné živelné riziko
Ročné poistné pre poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu
Ročné poistné pre poistenie strojov a elektronických zariadení
Ročné poistné poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Ročné poistné pre poistenie zodpovednosti za škodu
Ročné poistné pre poistenie motorových vozidiel - havarijné poistenie
Ročné poistné celkom za všetky druhy poistenia v EUR s DPH
5.2. V prípade zmeny rozsahu poisťovaného majetku sadzby v percentách pri jednotlivých druhoch
poistenia budú záväzné.
5.3. Súčasťou ponuky bude špecifikácia jednotlivých poistení - ocenené tabuľky v prílohách č. 1-5.
6.

Rozdelenie zákazky na časti: Zákazku nie je možné rozdeliť na časti, požadujeme predložiť
ponuku na celú zákazku.

7.

Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňujeme predloženie variantných
riešení.

8.

Termín trvania zmluvy: 1.2.2016 – 31.12.2017

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Zákazka bude financovaná z
rozpočtu mesta Lipany. Splátka poistného bude hradená na základe dojednanej splatnosti.

10.

Obsah ponuky:
Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť minimálne tieto doklady:
1. Identifikačné údaje uchádzača.
2. Doklad, na základe ktorého je oprávnený poskytovať službu ( napr.
výpis
z obchodného registra, živnostenského registra)
3. Návrh na plnenie kritéria – návrh ceny podľa bodu 5
4. Návrh poistnej zmluvy a všetky príslušné Všeobecné poistné podmienky, zmluvné
dojednania, osobitné podmienky, prípadne obmedzujúce doložky.

11.

Podmienka účasti:
Ponuky môžu predkladať poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu v zmysle
platného zákona o poisťovníctve.

12.

Lehota a miesto predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do: 12.1.2016 do 11,00 hod.
Ponuky uchádzači predkladajú na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. tejto
výzvy poštou alebo osobne na sekretariáte primátora mesta.
Uchádzač bude predkladať ponuku v uzavretom obale, na ktorom bude vyznačené
obchodné meno a sídlo uchádzača a heslo: „Poistenie majetku“ a „NEOTVÁRAŤ!“

13.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk - celkovú cenu
požadovaných služieb stanovenú ako celková cena s DPH, t.j. ročné poistné celkom za
všetky druhy poistenia v EUR s DPH
13.2. V návrhu ceny uchádzač zahrnie všetky náklady spojené s poskytnutím služby. Cena bude
stanovená v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri
hodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ brať do úvahy celkovú najnižšiu cenu.
13.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prizvať na vyhodnotenie ponúk spoločnosť
podnikajúcu v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13.1.

14.

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 000,00 Eur bez DPH.

15.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.1.2016

V Lipanoch, 29.12. 2015

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

