Dňa: 17. 02. 2014
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ako verejný obstarávateľ v
zmysle § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Výzvu na predloženie cenovej ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo:

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

IČO:

45 736 359

DIČ:

2023345962

Telefón: +421-02-52454138
Kontaktná osoba: Ing. Martin Zbudila
e-mail: martin.zbudila@zdruzeniedeus.sk

2.

Typ zmluvy:

Poistná zmluva podľa § 806 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.

3.

Miesto dodania predmetu zákazky:
-

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05
Bratislava,

-

DataCentrum MF SR, Bratislava a

-

obce a mestá, ktoré sa zapoja do projektu Dátové centrum obcí a miest.

4.

Predmet zákazky:

Zákazka na poskytnutie služby s názvom: „Poisťovacie služby“.

5.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zadania zákazky je zabezpečenie poskytovania poisťovacích služieb a to poistenie
majetku vzťahujúceho sa na nasledovné riziká: združený živel, odcudzenie, vandalizmus, lom
strojov a elektroniky.
Rozsah poistenia :
Združený živel (Živelné poistenie)
Komplexné živelné poistenie hnuteľného majetku.
Základné živelné poistenie so zaužívaným označením FLEXA (Fire - požiar, Lightning - blesk,
Explosion - výbuch a Aviation - pád lietadla).
Doplnkové živelné poistenie: víchrica, krupobitie, záplava, povodeň, zemetrasenie, zosuv
pôdy, lavína, tiaž snehu, náraz vozidla.
Doplnkové vodovodné poistenie: škody spôsobené vodou, kvapalinou alebo parou
unikajúcou z vodovodných zariadení a z odpadových potrubí.
Poistnou bázou je nová cena.
Poistenie pre prípad krádeže, lúpeže a vandalizmu
V prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním, lúpežným prepadnutím, alebo
vandalizmom (zistený aj nezistený páchateľ), je z tohto poistenia krytá škoda až do výšky
poistnej sumy, s možnosťou limitu plnenia len ak je uvedený. Poistnou bázou je nová cena.
Poistenie strojov a elektroniky lomom kryje náklady potrebné na uvedenie stroja do
prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, s tým súvisiace náklady na
demontáž a montáž stroja s možnosťou limitu plnenia len ak je uvedený.
Predstavuje poistenie škôd spôsobených rizikami, ako sú napríklad:
-

prevádzkové príčiny (odstredivé sily, zlyhanie riadiacich a regulačných zariadení
alebo systémov, fyzikálny výbuch, výbuch palivových plynov v kotloch, nedostatok
vody, prehriatie, náraz a pod.),

-

ľudský faktor (nedbalosť, nešikovnosť, chybný úkon, nedostatočné skúsenosti
a zručnosť, pád, strata a pod.),

-

výrobná chyba (vadný materiál alebo odliatok, chybná konštrukcia, chybný
výpočet, chyba montáže alebo remeselného spracovania a pod.),

-

elektrické príčiny (skrat, prepätie, chybná izolácia a pod.).

Krytá je škoda, ktorá nastane počas prevádzky stroja / zariadenia, počas prestávky v
prevádzke, počas demontáže za účelom čistenia, údržby alebo premiestňovania v
rámci miesta poistenia a následnej spätnej montáže.
Poistnou bázou je nová cena.
Spolupôsobenie verejného obstarávateľa : bez spolupôsobenia.
6.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Kategória:

6. Finančné služby

CPV:

66510000-8

Poisťovacie služby

66515200-5

Poistenie majetku

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť.

8.

Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:

10 000 EUR bez DPH

10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú na obdobie od 28.2. 2014 do 31.12. 2014.
11. Jazyk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež
v slovenskom jazyku.

12. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 21.2. 2014 do 15:00 hod. e-mailom na e-mailovú
adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom
bode tejto výzvy. Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
Označenie obálky: „Poisťovacie služby – neotvárať!“
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.03.2014.

13. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH, cenu v EUR vrátane DPH a informáciu,
či je uchádzač platiteľom DPH. Podklad pre vypracovanie ponuky od uchádzača je uvedený
v prílohe tejto Výzvy (príloha č.1 s tabuľkami).
14. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

15. Podmienky financovania:
Predmet zákazky je financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Platobné
podmienky budú uvedené v návrhu poistnej zmluvy.

16. Požadované doklady:
Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej spoločnosti pre poistný
druh „poistenie majetku, zodpovednosti za škodu“ alebo iný dokument preukazujúci
oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovní z iného
členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom
svojej pobočky v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doklad (Povolenie) nie je potrebné prikladať k ponuke, bude prílohou zmluvy podpísanou
s úspešných uchádzačom.

17. Kritériá na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena celkom v EUR s DPH za
poisťovacie služby spolu. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia
zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky (Uvedená v prílohe v tabuľke č.2).

18. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešných uchádzačom zmluvu na
poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol
predpokladať.

------------------------------------------------------Ing. Martin Zbudila
výkonný riaditeľ a splnomocnený
zástupca na základe poverenia
štatutárneho orgánu
DEUS – DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska

Príloha:
Podklad pre vypracovanie ponuky od uchádzača.

