Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Winterová 66, 921 63 Piešťany

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie ponuky v rámci prieskumu trhu na
predmet zákazky s pracovným opisom budúceho znenia:
„Poskytovanie služieb samostatného finančného agenta v oblasti poistenia a zaistenia“.
Prieskum trhu vykonáva Nemocnica Alexandra Wintera n.o. ako verejný obstarávateľ za
účelom zistenia poskytovaných služieb samostatného finančného agenta v oblasti poistenia.
Informácie o pripravovanom verejnom obstarávaní:
I.

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
Typ verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ v zmysle § 7, ods.1 d) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II. Názov predmetu zákazky: poskytovanie služieb samostatného finančného agenta
v oblasti
poistenia
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
CPV kód: 66518100-5 služby samostatného finančného agenta
III. Obsah predmetu zákazky
Požadované služby samostatného finančného agenta v oblasti poistenia budú zameraná najmä
na činnosti : na každý bod pridať stanovisko
- revízia a preskúmanie aktuálnych poistných zmlúv
(preskúmanie správnosti určenia poistnej sumy, predmetu poistenia, preverenie optimálne
nastavenej spoluúčasti a limitov plnenia pri jednotlivých poistných rizikách),
-vypracovanie analýzy poistiteľných rizík
( z majetkovej evidencie a informácií od verejného obstarávateľa vypracovať optimálny návrh
poistenia s variantnými riešeniami),
-správa poistných zmlúv, ktoré budú výsledkom procesu verejného obstarávania
( príprava podkladov a nastavene optimálnych podmienok pre proces verejného obstarávania
z hľadiska potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa, zabezpečenie uzatvorenia poistných
zmlúv s poisťovňou, vybranou na základe výsledkov verejného obstarávania, komunikácia
pri prípadných zmenách zmluvných podmienok, žiadosti o ukončenie zmlúv),
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-asistencia pri likvidácii poistných udalostí, pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich
verejnému obstarávateľov z poistných zmlúv
( v prípade poistnej udalosti informovanie verejného obstarávateľa o postupe od vzniku
poistnej udalosti až po nahlásenie poistnej udalosti, komunikácia s poisťovňou pre prípad
nejasností, ktoré by bránili plneniu škody, príprava odvolania sa voči rozhodnutiu poisťovne
v prípade zamietavého stanoviska k plneniu škody v prípade poistnej udalosti a pod).
-prejednanie náhrady škody s poisťovňou,
-ďalšie súvisiace služby v oblasti poistenia po vzájomnej dohode.
-časová dostupnosť od vzniku poistnej udalosti, rýchlosť jednania...
IV.
Podmienka financovania: Služba za predmetné zákazky bude financovaná
z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
V.
Stanovenie ceny:
Vami ponúknutú cenu a vyjadrenia k jednotlivým bodom za poskytnuté služby zašlite
prosím elektronicky e-mailom na adresu: bittara@naw.sk do 7.12.2020 do 14:00 hod.
Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta.
Ak ste platcom DPH, navrhovanú cenu uveďte v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- DPH
- Navrhovaná zmluvná cena s DPH
Ak nie ste platcom DPH, uveďte navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, že nie
je platcom DPH upozornite.
Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
Zároveň prosím uveďte, či Vami navrhovaná cena je cena celkom za poskytované služby bez
časového obmedzenia, teda ako jednorazová cena alebo uvádzate cenu za určité obdobie,
napr. jeden rok.
VI.
Ďalšie informácie
Zmluvu o poskytovaní služieb navrhujeme uzatvoriť na dobu neurčitú s výpovednou lehotou
tri mesiace.

V Piešťanoch, dňa 02.12.2020

MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ
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