Kancelária verejného ochrancu práv

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
na dodanie služby s názvom:

„Povinné zákonné a havarijné postenie motorových vozidiel 2015-16“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Kancelária verejného ochrancu práv
Sídlo:
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
IČO:
36064041
Telefón:
02/32 36 37 65
Kontaktná osoba:
Mgr.Zuzana Péčová
e-mail:
zuzana.pecova@vop.gov.sk
2. Typ zmluvy:
a. Hromadná (flotilová) poistná zmluva zákonného zmluvného poistenia
b. Hromadná (flotilová) poistná zmluva havarijného poistenia
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
a. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. na území Slovenskej republiky a štátov
podľa „Medzinárodnej automobilovej poisťovacej karty“
 začiatok poistenia 19.10.2015, koniec poistenia 18.10.2016,
 limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti pre škody na zdraví a úmrtí 5.000.000 €,
 limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti pre škody na majetku 1.000.000 €,
b. Havarijné poistenie motorových vozidiel
 začiatok poistenia 29.12.2015, koniec poistenia 28.12.2016,
 predmetom poistenia sú motorové vozidlá verejného obstarávateľa vrátane ich častí a príslušenstva
tvoriacich jeho štandardnú a povinnú výbavu,
 požadované poistné krytie
1. poškodenie alebo zničenie vozidla vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho štandardnú a
povinnú výbavu,
2. odcudzenie alebo zničenie vozidla vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho štandardnú a
povinnú výbavu v dôsledku,
3. živelná udalosti a poškodenie zvieratami vrátane stretu so zverou,
4. úmyselného poškodenie alebo zničenie vozidla vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho
štandardnú a povinnú výbavu pri cudzom zavinení – vandalizmus,
5. úmyselné poškodenie motorového vozidla podpálením vrátane príslušenstva tvoriaceho
jeho štandardnú a povinnú výbavu,
 územná platnosť poistenia - geografické územie Európy.
Povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie sa požaduje pre 5 motorových vozidiel uvedených
v prílohe č. 1 tejto výzvy.
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V prípade oboch poistení
 sa zmena údajov kontaktných osôb nebude považovať za okolnosti meniace poistnú zmluvu, každá
zmluvná strana je povinná uvedenú skutočnosť písomne oznámiť,
 poistné bude hradené za celé poistné obdobie naraz, prevodom z účtu na základe predpisu poistného
vystaveného poisťovateľom,
 lehota splatnosti dohodnutej ceny (poistného) je 30 dní odo dňa vystavenia predpisu poistného.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód:
66516100-1 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
66514110-0 - Poistenie motorových vozidiel
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
7. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
3700 €
Cena za poisťovacie služby je oslobodená od dane z pridanej hodnoty.
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Povinné zmluvné poistenie - začiatok poistenia 19.10.2015, koniec poistenia 18.10.2016.
Havarijné poistenie - začiatok poistenia 29.12.2015, koniec poistenia 28.12.2016.
10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 9. septembra 2015 do 12:00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu
uvedenú v odseku č. 1 tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom odseku tejto výzvy.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 29. decembra 2015.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu poistného v eurách. Cena za poisťovacie služby je oslobodená od dane
z pridanej hodnoty.
Zároveň bude obsahovať informáciu o navrhovanej forme spoluúčasti, príp. informáciu, že spoluúčasť sa
nepožaduje.
Ponuka sa predkladá vo forme nižšie uvedenej tabuľky:

SMV
1.

BA-877UJ

2.

BA-907HO

3.

BA-595GH

4.

BA-868KZ

5.

BA-240UY

Povinné
zákonné
poistenie

Havarijné
poistenie

Spolu
Spolu za zákazku
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13. Návrh zmluvy
Návrh oboch hromadných (flotilových) zmlúv verejný obstarávateľ požaduje len od úspešného uchádzača.
14. Podmienky financovania:
Preddavok sa neposkytuje. Lehota splatnosti dohodnutej ceny (poistného) je 30 dní odo dňa vystavenia
predpisu poistného.
15. Požadované doklady:
Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo
Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
cena
podmienky spoluúčasti

70 %
30 %

V Bratislave, dňa 28.8.2015
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Zoznam poisťovaných motorových vozidiel
EČ

Typ vozidla

Rok
výroby

Nadobúdacia
cena v €
(vrátane
DPH)

Celková
hmotnosť
vozidla
kg

Objem
valcov
cm3

Výkon
motora
kW

Palivo

Zabezpečenie

VIN

BA-877UJ

Škoda Octavia

2002

23 031,10

1875

1896

66

NM

alarm, imobilizér a uzamykanie
riadiacej páky od výrobcu

TMBHG41U828551160

BA-907HO

VW Passat

2002

41 454,82

2080

1896

96

NM

alarm, imobilizér a uzamykanie
riadiacej páky od výrobcu

WWWZZZ3BZ3P262492

BA-595GH

Škoda SuperB

2002

47 556,37

2189

2496

114

NM

alarm a imobilizér od výrobcu

TMBBV23U129011642

BA-868KZ

Škoda Octavia

2004

19 710,88

1915

1595

75

NM

alarm a imobilizér od výrobcu

TMBDA21Z858024305

BA-240UY

Audi A6

2008

57 332,54

2365

2967

176

NM

alarm a imobilizér od výrobcu

WAUZZZ4F99N030692
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