
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Nováky
IČO:  00318361
Nám.SNP 349/10, 972 71 Nováky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Lazorčák
Telefón: +421 902670377
Email: adv.lazorcak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Prosím identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup
 
Základná škola Nováky
IČO:  36126799
Pribinova ul. 123/9 , 972 71 Nováky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Lazorčák
Telefón: +421 902670377
Email: adv.lazorcak@gmail.com
 
Základná umelecká škola v Novákoch
IČO:  36126861
Chemikov 956/34 , 972 71 Nováky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Lazorčák
Telefón: +421 902670377
Email: adv.lazorcak@gmail.com
 
Centrum voľného času v Novákoch
IČO:  36126888
J. C. Hronského 356/2 , 972 71 Nováky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Lazorčák
Telefón: +421 902670377
Email: adv.lazorcak@gmail.com

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Áno
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Obec

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel

II.1.2)    Hlavný kód CPV
66510000-8

II.1.3)    Druh zákazky

1/5



Služby
II.1.4)    Stručný opis:

Poisťovacie služby na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poškodeniu a zničeniu, poistenie strojov,
strojných zariadení a elektroniky, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, poistenie
osôb prepravovanývh v motorových vozidlách a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla pre verejných obstarávateľov. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
106 031,20 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  4
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi:  Nie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
Poistenie majetku a zodpovednosti.
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
66510000-8

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, organizácie v zriaďovateľskej kompetencii a organizačné zložky
Mesta Nováky a všetky ostatné miesta uvedené v bode 1 súťažných podkladov

II.2.4)    Opis obstarávania
Poistenie majetku a zodpovednosti na obdobie počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody o poskytnutí poistných
služieb - poistenie majetku a zodpovednosti do 31.12.2020.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
83 052,36 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  40
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
Poistenie motorových vozidiel
Časť č.:  2

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
66510000-8

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, organizácie v zriaďovateľskej kompetencii a organizačné zložky
Mesta Nováky a všetky ostatné miesta uvedené v bode 1 súťažných podkladov

II.2.4)    Opis obstarávania
Poistenie motorových vozidiel - havarijné poistenie na obdobie počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody o
poskytnutí poistných služieb - poistenie motorových vozidiel do 31.12.2020.
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II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
18 092,26 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  40
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
 
Časť: 3

II.2.1)    Názov
Poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách
Časť č.:  3

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
66510000-8

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, organizácie v zriaďovateľskej kompetencii a organizačné zložky
Mesta Nováky a všetky ostatné miesta uvedené v bode 1 súťažných podkladov

II.2.4)    Opis obstarávania
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách na obdobie počas platnosti a účinnosti Rámcovej
dohody o poskytnutí poistných služieb - poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách do 31.12.2020.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
1 048,95 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  40
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
 
Časť: 4

II.2.1)    Názov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Časť č.:  4

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
66510000-8

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, organizácie v zriaďovateľskej kompetencii a organizačné zložky
Mesta Nováky a všetky ostatné miesta uvedené v bode 1 súťažných podkladov

II.2.4)    Opis obstarávania
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Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie počas
platnosti a účinnosti Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla do 31.12.2020.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
3 837,63 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  40
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa
§32 Zákona 343/2015 Z.z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Nevyžadujú sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Nevyžadujú sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Nevyžadujú sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Nevyžadujú sa.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Áno
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Uchádzač musí mať povolenie na
vykonávanie poisťovacej činnosti v súlade so Zákonom č. 39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Áno
Počet uchádzačov:  Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  31.07.2017 12:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  02.08.2017 13:00
Miesto:  Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: adv partners s.r.o., konateľ: Mgr. Štefan Lazorčák, sídlo:
Farbiarska 53/29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 47 707 348.
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ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Áno

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.07.2017
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