Výzva na predloženie ponuky - služby
- prieskum trhu č. podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – zákazka na dodanie služby
1. Verejný obstarávateľ :
Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66
921 63 Piešťany
Zastúpená: MUDr. Štefan Kóňa - riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara – referát noriem riadenia, registratúry a
verejného obstarávania tel. č. 0911 259 262; 033/7955388;
e-mail: bittara@naw.sk
2. Názov a adresa subjektu, na ktorej možno získať ďalšie informácie –
samostatný finančný agent
Názov organizácie:
Respect Slovakia, s.r.o.
Sídlo organizácie:
Valova 38, 921 01 Piešťany
IČO:
34 107 061
Kontaktná osoba:
Janette Kuštánová
+421 905 249 263
j.kustanova@respect-slovakia.sk
3. Názov predmetu zákazky a PHZ:
KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU
PHZ: 55 000 EUR bez DPH bola určená:
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v prípade pravidelne sa
opakujúcich plnení vychádzať pri stanovení PHZ aj zo skutočných nákladov
viažucich sa k rovnakým alebo porovnateľným službám alebo dodávkam
uskutočneným v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v období
predchádzajúcich 12 mesiacov. Zohľadnia sa pritom napríklad očakávané zmeny
v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch.
4. Opis predmetu zákazky :
Poistenie majetku pre prípad požiarom, výbuchom, úderom blesku a pádom
lietadla alebo jeho časti, živelných rizík vrátane škôd spôsobených vodou
z vodovodných zariadení,
odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov,
strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla.
Prílohou výzvy je:
Príloha č. 1 – Plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Návrh rámcovej dohody
5. CPV:
66515200-5 Poistenie majetku
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa.
8. Podmienky predloženia cenovej ponuky :
OSOBNÉ POSTAVENIE § 32
ods. 1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, cit.: - je oprávnený dodávať
predmetný tovar, poskytovať uvedené služby. Uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať
predmetný tovar a poskytovať uvedené služby. 2 Postačuje predložiť obyčajnú
fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e
– mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej podobe (sken).
FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE § 33 ods. 1 Nepožaduje sa.
TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ § 34 ods. 1 Nepožaduje sa.
9. Obsah ponuky :
Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania,
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail;
Cenová kalkulácia (cena bez DPH a cena s DPH), - Tabuľka č.1
Podpísaný návrh rámcovej dohody
10.Poskytnutie služby vyhradené pre určitú profesiu:
Služba môže byť poskytnutá len v zmysle ustanovení zákona č. 39/2015 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
11.Elektronická aukcia: Nie je

12. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do
30.09.2021

13. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: nie
14.Miesto poskytnutia dodania tovaru a termín obhliadky:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, Piešťany – Slovenská
republika, v zmysle účtovnej a inej evidencie
Obhliadka nie je potrebná. Súčasťou výzvy je inšpekčný záznam o poisťovanom
riziku.
15.Termín dodania služby :
Rámcová dohoda na dobu určitú,
Začiatok poistenia: 31.08.2021
Koniec poistenia: 30.08.2024
Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v zmysle zákon č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
16.Termín predloženia cenovej ponuky:
Do 02. 08.2021 do 12,00 hod.

17.Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena
18.Cenové ponuky zasielajte písomnou formou (v zalepenej obálke s názvom
zákazky a označením neotvárať – poštou alebo osobne odovzdaním na
podateľňu nemocnice alebo e-mailom na adresu : Nemocnica Alexandra
Wintera n. o. Ing. Peter Bittara, Winterova 66, 921 63 Piešťany, e-mail:
bittara@naw.sk
19.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa
alebo predložené ponuky nebudú pre verejného obstarávateľa výhodné.
2. Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými
poistným podmienkami. Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len
„OPP“) ani zmluvnými dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“).
V prípade ak by Všeobecné poistné podmienky, OPP a Zmluvné dojednania
obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo obmedzovali
rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa opisu zákazky (príloha
č.1), majú ustanovenia definované v opise zákazky (príloha č.1), ktorý bude
súčasťou poistnej zmluvy, prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami
a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP
a zmluvných dojednaniach.

V Piešťanoch 19.07.2021

MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ

