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MESTO ZIAR NAD HRONOM
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VEREJNÁ SUTAZ
Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Predmet zákazky:

Spoločné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie
Súlad súťažných podkladov so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdzuje:

k
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v Žiari nad Hronom dňa 03.10. 2014

Mgr. Peter Äntal
prirríätor

/
v Žiari nad Hronom dňa 03.10.2014
JUDr. Michaela Krnčoková
osoba poverená
verejným obstarávaním

Žiar nad Hronom, október 2014
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Časť I.
INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĹOVI
1

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo organizácie:
Mestský úrad, Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO:
00 321 125
Kontaktné osoby:
vo veciach technických:
Lucia Schlenkerová tel.č. 045 - 678 71 58, e-mail: lucia.schlenkerova@ziar.sk,
vo veciach verejného obstarávania:
JUDr. Michaela Krnčoková, tel.č. 045 - 678 71 36, e-mail: michaela.krncokova@ziar.sk

Casť II.
INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY
2
2.1

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom
a spolupoistené organizácie:
1. Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
2. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
3. Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
4. Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel
5. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

2.2

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky poskytnutie poistných služieb - poistenie
majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie motorových a prípojných vozidiel
- KASKO, poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel,
poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, pre Mesto Žiar nad Hronom
a spolupoistené organizácie. Podrobné vymedzenie opisu predmetu zákazky tvorí časť B.1
Opis predmetu obstarávania súťažných podkladov.

2.3

Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie poistných služieb

2.4

Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
66510000-8 Poisťovacie služby
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
66515200-5 Poistenie majetku
66516000-0 Poistenie zodpovednosti
66516100-1 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
66516400-4 Všeobecné poistenie zodpovednosti
66514110-0 Poistenie motorových vozidiel

2
3.1
2.2

Komplexnosť dodávky
Rozdelenie na časti - ÁNO
Počet častí : 5
Časť 1 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Časť 2 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Časť 3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Časť 4 - Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel
Časť 5 - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
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4
4.1
4.2

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
vyčlenených na tento účel.
Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

5
5.1

Miesto a termín poskytnutia služby:
Miesto poskytnutia služby:
Mesto Žiar nad Hronon
Štefana Moysesa č. 46
965 19 Žiar na.d Hronom

5.2

Termín a trvanie poskytnutia služby:
Termín poskytovania služby je stanovený po dobu účinnosti zmluvy.
Predpokladané začatie plnenia zmluvy: 1.1.2015
Ukončenie plnenia zmluvy: 31.12.2017

Časť III.
INFORMÁCIE 0 PONUKE
Príprava ponuky
6

Vyhotovenie ponuky

6.1

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu
nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

6.2

Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej
tlačovej literatúry (prospekty a pod. ) boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi
ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca všetky strany príslušnej časti ponuky
očísloval a ponuku pevne zviazal.

6.3

Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť( v samostatnom
nepriehľadnom obale) týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
označenú slovom „Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky
( v samostatnom nepriehľadnom obale), označenú slovom „Ostatné".

6.4

Uchádzač predkladá verejnému obstarávatePovi písomnú ponuku v jednom listinnom
origináli a v jednej elektronickej kópii na pamäťovom médiu (CD/DVD nosič) vo formáte
súborov .pdf v strojovo čitateľnom tvare, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané
alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena
a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisov
týchto osôb a odtlačku pečiatky. Pamäťové médiá CD/DVD nosiče je potrebné vložiť do
samostatného obalu - obálky pre časť „Ostatné" a časť „Kritériá", ktoré treba označiť
identifikačnými údajmi o uchádzačovi a súťaži. Ďalej je potrebné postupovať tak, akoby tento
obal/obálka tvorila jeden samostatný list ponuky pre časť „Ostatné „ a časť „Kritériá".

6.5

Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD
v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile.

6.6

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný
obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača obsahovala vypracovaný „Zoznam dôverných
informácií" s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné
informácie.

7

Jazyk ponuky

7.1

Ponuka a ďalšie dokumenty v nej sa predkladajú v slovenskom jazyku.
6
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7.2

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v pôvodnom jazyku so súčasne doloženým úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa
netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku.
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad
v slovenskom jazyku.

8

Variantné riešenie

8.1

Verejný obstarávate!' neumožňuje
k požadovanému predmetu zákazky.

8.2

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

9

Mena a ceny uvádzané v ponuke

9.1

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača bude vyjadrená v mene EUR bez DPH na základe podmienok uvedených v časti
6.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.

9.2

V zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov sú poisťovacie služby oslobodené od dani z pridanej hodnoty.

9.3

Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné
na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady
spojené s plnením predmetu zákazky.

9.4

Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie
ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch vrátane návrhu zmluvy.

10

Zábezpeka ponuky

10.1

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

predloženie

variantných

riešení

vo

vzťahu

Obsah ponuky
11

Obsah ponuky:

11.1

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty, vyhlásenia
podľa
bodov 12 a 13 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto
súťažných podkladoch, doplnená tak ako je stanovené v týchto bodoch súťažných
podkladov. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie dokladov dokumentov a vyhlásení,
ktorých vzory sú súčasťou týchto súťažných podkladov, je však oprávnený a povinný
tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky uvedených v súťažných podkladoch.

11.2

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť aj podpísaný zoznam všetkých
predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení.

12

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - obsah časti ponuky označenej
slovom „Ostatné"

12.1

Podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického
postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania sú
uvedené v predmetom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo
Vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom 23857-WYS dňa 7.10.2014 (ďalej
len „oznámenie").
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Ponuka
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá" a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky týkajúcej sa dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti označenú slovom „Ostatné".

13.1

Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné"
Časť 1 - časť 5

13.2

13.1.1

Identifikačné údaje uchádzača, označenie súťaže a obsah ponuky s uvedením
zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný
doklad alebo dokument nachádza.

13.1.2

Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti požadované vo výzve na prekladanie ponúk
prostredníctvom ktorej bola vyhlásená zákazka a podľa časti súťažných podkladov
A3. Splnenie podmienok účasti.

13.1.3

CD/DVD nosič s obsahom celej ponuky označenej slovom „Ostatné" podľa týchto
súťažných podkladov. Verejný obstarávate!' odporúča uchádzačom, aby ponuka
obsahovala „Zoznam dôverných informácií" podľa bodu 6.6 týchto súťažných
podkladov.

13.1.4

Návrh Rámcovej zmluvy (časť 1 - Rámcová zmluva o poistení majetku a všeobecnej
zodpovednosti za škodu, časť 2 - Rámcová zmluva o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, časť 3 Rámcová zmluva o poistení motorových a prípojných vozidiel - KASKO, časť 4 Rámcová zmluva o poistení lomu stroja a havarijnom poistení
špeciálnych
motorových vozidiel, časť 5 - Rámcová zmluva o poistení zodpovednosti za
environmentálnu škodu) bez príloh podľa časti B.3 Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov podpísaný osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača. Návrh zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje
uchádzača a bez uvedenia ceny za predmet zákazky. Uchádzač nie je oprávnený
meniť návrh zmluvy.

13.1.5

Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky - návrh Poistnej zmluvy (časť 1 - Poistná
zmluva o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, časť 2 - Poistná
zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla, časť 3 - Poistná zmluva o poistení motorových a
prípojných vozidiel - KASKO, časť 4 - Poistná zmluva o poistení lomu stroja
a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel, časť 5 - Poistná zmluva o
poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu) v jednom vyhotovení podpísaný
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Návrh poistnej zmluvy byť v súlade
s Rámcovou zmluvou podľa časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky a s ďalšími podmienkami stanovenými v týchto súťažných podkladoch.
Návrh poistnej zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača a bez
uvedenia ceny za predmet zákazky. Návrh poistnej zmluvy sa stane prílohou
Rámcovej zmluvy.

Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Kritériá"
Časť 1 - časť 5
13.2.1

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk podľa časti A.2 Kritériá na hodnotenie
ponúk týchto súťažných podkladov (príloha č. 1 týchto súťažných podkladov).
Formulár musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.

13.2.2

Podpísaný a vyplnený návrh Rámcovej zmluvy s prílohami (časť 1 - Rámcová
zmluva o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, časť 2 - Rámcová
8
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zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla, časť 3 - Rámcová zmluva o poistení motorových a
prípojných vozidiel - KASKO, časť 4 - Rámcová zmluva o poistení lomu stroja
a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel, časť 5 - Rámcová zmluva o
poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu) podľa časti B. 3 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov podpísaný
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Návrh Rámcovej zmluvy musí byť
doplnený o identifikačné údaje uchádzača a o všetky náležitosti v súlade s návrhom
na plnenie kritérií na hodnotenie ponúka a v súlade s obchodnými podmienkami
stanovenými v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač nie je oprávnený meniť
návrh rámcovej zmluvy.
13.2.3

Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky - návrh Poistnej zmluvy (časť 1 - Poistná
zmluva o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, časť 2 - Poistná
zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla, časť 3 - Poistná zmluva o poistení motorových a
prípojných vozidiel - KASKO, časť 4 - Poistná zmluva o poistení lomu stroja
a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel, časť 5 - Poistná zmluva o
poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu) podpísaný osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača s prílohami v jednom vyhotovení. Návrh Poistnej zmluvy
musí byť v súlade s rámcovou zmluvou podľa časti B.3 Obchodné podmienky
dodania predmetu zákazky a s ďalšími podmienkami stanovenými v týchto
súťažných podkladoch, najmä v časti B.2 Spôsob určenia ceny. Návrh poistnej
zmluvy musí byť doplnený o všetky náležitosti v súlade s návrhom na plnenie kritérií
na hodnotenie ponúk.

13.2.3

CD/DVD nosič s obsahom celej ponuky označenej slovom „Kritériá" podľa týchto
súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby ponuka
obsahovala „Zoznam dôverných informácií" podľa bodu 6.6 týchto súťažných
podkladov.

Predložením ponuky uchádzač akceptuje všetky podmienky stanovené verejným
obstarávateľom v oznámení a týchto súťažných podkladoch. Má sa za to, že všetky doklady
sú platné a pravdivé a uchádzač predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadaní predmetnej
zákazky členom inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

Predkladanie ponuky
14

Náklady na ponuku

14.1

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov
na adresu verejného obstarávateľa sa uchádzačom nevracajú. Uchovávajú sa ako súčasť
dokumentácie verejného obstarávania.

15

Oprávnenie predložiť ponuku

15.1

Právnická osoba, ktorej zakladateľom, členom alebo spoločníkom je politická strana alebo
politické hnutie sa nemôže verejného obstarávania zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto
právnická osoba, alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba nebude
takáto ponuka zaradená do vyhodnotenia.

15.2

Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ako aj skupina fyzických
osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne ako
skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však
stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia skupiny dodávateľov sú povinní udeliť
plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať pre prípad prijatia
ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia .
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15.3

Skupina dodávateľov do predloženia ponuky nemusí vytvoriť určitú právnu formu. V prípade,
ak sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý je skupinou dodávateľov, verejný
obstarávate!' požaduje, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili určitú právnu formu, z
ktorej musí vyplývať najmä skutočnosť, akým spôsobom budú konať navonok voči tretím
osobám (budú účastníkom zmluvného vzťahu) a že ručia za plnenie predmetu zákazky
(plnenie zmluvného vzťahu) spoločne a nerozdielne. Z tejto právnej formy musí vyplývať
informácia o tom, kto z členov skupiny dodávateľov zabezpečí ktorú časť alebo časti predmetu
zákazky. Verejný obstarávate!' požaduje, aby bol obsah tejto vytvorenej právnej formy
zakotvený v písomnej forme - listinnej podobe, pričom úspešný uchádzač, ak je skupinou
dodávateľov, je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi jedno originálne vyhotovenie
tejto listiny, podpísanej oprávnenými zástupcami dotknutých členov skupiny dodávateľov, a to
najneskôr pred podpisom zmluvy.

16

Označenie obálky ponuky

16.1

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí
byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený
nasledovnými údajmi:
• adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 týchto súťažných podkladov
• obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla,
resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov
• označenie „súťaž - neotvárať'
• označenie heslom súťaže:
„ Poistné služby - časť 1 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu"
„Poistné služby - časť 2- Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla"
„Poistné služby - časť 3- Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO"
„Poistné služby - časť 4 - Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových
vozidiel"
„Poistné služby - časť 5- Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

16.2

Uchádzač vloží do obálky/obalu ponuku tak, aby obsahovala:
• osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale/obálke)
označenú ako:
„ Poistné služby - časť 1 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu"„Ostatné"
„ Poistné služby - časť 2 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla" - „Ostatné"
„Poistné služby - časť3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO" - „Ostatné"
„Poistné služby - časť 4 - Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových
vozidiel" - „Ostatné"
„Poistné služby - časť5 - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu" - „Ostatné"
•

osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale/obálke)
označenú ako:
„ Poistné služby - časť 1 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu"„Kritériá"
„ Poistné služby - časť 2 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla" - „Kritériá"
„Poistné služby - časť 3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO" - „Kritériá"
„Poistné služby - časť 4 - Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových
vozidiel" - „Kritériá"
„Poistné služby - časť 5- Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu" - „Kritériá"
17

Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

17.1

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Na jednu časť
predmetu verejného obstarávania môže predložiť iba jednu ponuku, a to buď sám za seba
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alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v písomnej forme, doručenej osobne alebo
poštovou zásielkou. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ktorá je v rozpore s týmto
ustanovením.
17.2

Uchádzač predloží úplnú ponuku v uzatvorenom, prípadne zapečatenom obale,
zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu, na ktorom budú uvedené požadované údaje
podľa bodu 16 týchto súťažných podkladov. Uchádzač ponuku predloží osobne na miesto
určené v bode 18.2 týchto súťažných podkladov alebo prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu uvedenú v bode 18.2 týchto súťažných podkladov v lehote určenej na predkladanie
ponúk.

17.3

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude uchádzačovi vydané potvrdenie ojej
prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia zásielky.

17.4

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky na miesto určené v bode 18.2. týchto súťažných podkladov.

17.5

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

17.6

Doplnenie, zmenu alebo spätné vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača, doručenej osobne na adresu podľa bodu 18.2. týchto súťažných
podkladov, s označením „súťaž- neotvárať" a s heslom súťaže:
„ Poistné služby - časť 1 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu"
„Poistné služby - časť 2 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou
motorového vozidla"
„Poistné služby - časť 3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO"
„Poistné služby - časť 4 - Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových
vozidiel"
„Poistné služby - časť 5- Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

17.7

Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným
v týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk.

18

Miesto a lehota na predkladanie ponuky

18.1

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil na 27.10.2014 do 09.00 hod.
V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.

18.2

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
obstarávateľa:
Mestský úrad , Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom

18.3

V prípade osobného doručenia uchádzači doručia ponuku v pracovných dňoch v čase
7. 30 hod do 14.00 hod.

18.4

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená.

19

Lehota viazanosti ponuky

19.1

Uchádzač je svojou lehotou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom.

19.2

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.3.2015.

19.3

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺženia lehoty viazanosti ponúk o ďalšie 3
mesiace opakovane.

na adresu

verejného

od

11
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Časť IV.
INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dorozumievanie a vysvetľovanie
20

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami

20.1 Oznámenie,
odovzdávanie
podkladov
a iné
dorozumievanie
medzi
verejným
obstarávateľom a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich
obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií, a je rovnako
dostupný každému záujemcovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať poštovou zásielkou,
elektronickými prostriedkami alebo doručením osobne.
20.2

Elektronickú komunikáciu, t.j. e-mailom navrhuje verejný obstarávate!' pri poskytovaní
a vysvetľovaní súťažných podkladov, pri vysvetľované ponuky, a to prostredníctvom e- mailovej
adresy michaela.krncokova@ziar.sk. pričom záujemca potvrdí prijatie písomnosti stanoveným
spôsobom. Verejný obstarávate!' poskytne súťažné podklady v elektronickej forme, na základe e-mailovej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov.

20.3

Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk, pri
uplatnení revíznych postupov, pri oznámení o vylúčení, pri oznámení o neprijatí ponuky
a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie
osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách a na stanovené miesto.

20.4 V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek záujemca požiadať o ich vysvetlenie priamo
u zodpovednej osoby na adrese:
Názov: Mestský úrad Ul. Š. Moysea č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
vo veciach technických:
Lucia Schlenkerová, tel.č. 045 678 71 58, E-mail: lucia.schlenkerova@ziar.sk,
vo veciach verejného obstarávania:
JUDr. Michaela Krnčoková, tel. č. 045 678 71 36, e-mail: michaela.krncokova@ziar.sk
20.4 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr 6 pracovných
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
20.5 Vysvetlenie súťažných podkladov, predložené zo strany ktoréhokoľvek uchádzač podľa bodu
20.4 sa preukázateľne oznámi do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie
všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady.
20.6

Verejný obstarávate!' môže vo výnimočných prípadoch doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi všetkým uchádzačom najneskôr šesť pracovných dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

20.7

Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
alebo záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spája
plynutie lehôt sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa
všeobecného predpisu o správnom konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok).
Verejný obstarávateľ stanovuje moment doručenia do vlastných rúk - do 3 dní.

21

Obhliadka miesta poskytnutia služby:

21.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta rizika tak, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky
spojené s obhliadkou miesta adresy rizika idú na ťarchu záujemcu.
21.2 Obhliadka sa uskutoční v termíne od 13.10.2014 do 17.10.2014. Záujemcovia, ktorí
prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta sa musia minimálne deň vopred prihlásiť u
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poverenej osoby verejného obstarávateľa: Lucia Schlenkerová, tel.č. 045 678 71 58, E-mail:
lucia.schlenkerova@ziar.sk.
Otváranie ponúk
22

Otváranie ponúk

22.1 Časť „Ostatné"
Otváranie ponúk označené ako „Ostatné" sa uskutoční na adrese:
Názov: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom - I. poschodie, zasadacia
miestnosť, č. dverí 13
Otváranie ponúk časť „Ostatné" sa uskutoční dňa 27.10.2014 o 09.00 hod. a je neverejné.
Po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa zákona,
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky,
vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo ponúk.
22.2 Časť „Kritériá"
Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk, označených ako" Kritériá" musí
byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní časti ponúk
označených ako „Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti
ponuky označenej ako „Kritériá" a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených
verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky,
označenej ako „Kritérií" sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky. Označenú ako kritériá
komisia označí poradovým číslom ako časť ponuky označenú ako „Ostatné", predloženú tým
istým uchádzačom. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania časti
ponúk, označených ako „Kritériá pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuky neboli vylúčení, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.
22.3

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní časti ponúk, označených ako „Kritériá" preukazom
totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení dodávať predmet zákazky. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o dodávaní
predmetu zákazky a splnomocnením na zastupovanie.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

23

Posúdenie splnenia podmienok účasti

23.1

Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa zákona, finančného
a ekonomického postavenia podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"), technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa
zákona, a to tak, že bude braná do úvahy možnosť preukázať splnenie podmienok účasti
čestným vyhlásením.

23.2

Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto
verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode 12.1
týchto súťažných podkladov a to vždy, keď to bude potrebné v súlade so zákonom.

23.3 Verejný obstarávateľ môže podľa zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou
požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a akcionárov, nie starší, ako 60
dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo
sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo
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24

Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti

24.1

Verejný obstarávate!' podľa zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo
o doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uchádzač doplní doklad spôsobom podľa § 132
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo
o vysvetlenia dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch
prípadoch je tak povinný urobiť:
a) do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil
s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b) do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil
s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu
lehotu.

25

Vylúčenie uchádzača

25.1

Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil do písomnej žiadosti podľa zákona
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol
nepravdivé alebo skreslené informácie a to vždy, keď to bude v súlade so zákonom potrebné
podľa vyhotovenia splnenia podmienok účasti.

25.2

Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.

Vyhodnocovanie ponúk
26

Posúdenie a hodnotenie ponúk

26.1

Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávateľ
uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými
požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

27

Vysvetľovanie ponúk, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky a osobná konzultácia

27.1

Komisia môže písomne požiadať v zmysle zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.

27.2

Ak sa pri tejto zákazke objaví podľa zákona mimoriadne nízka ponuka, komisia musí požiadať
uchádzača o podrobnosti týkajúcej sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Uchádzať musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.

27.3

V prípade ak uchádzať odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí
byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola
poskytnutá v súlade s príslušnými právnymi predpismi, inak komisia vylúči ponuku z verejného
obstarávania.

27.4

Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa zákona
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených
dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadnej nízkej ponuky môže komisia vyzvať
uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktoré sa
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
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28

Vylúčenie ponuky/uchádzača

28.1

Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v tej istej časti zákazky.

28.2

Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

28.3

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona v lehote piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa zákona
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa zákona
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade
s požiadavkou podľa zákona.

28.4

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku
získaním štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že
mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

28.5

Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov
vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky so špecifikáciami a požiadavkami na
predmet zákazky a nesúladu náležitostí ponuky určenými verejným obstarávateľom podľa
zákona a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.

29

Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritérií

29.1

Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky
uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch.

29.2

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených
v oznámení o vyhlásení a spôsobom určeným v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk.

29.3

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky vyhodnocuje ponuky samostatne
v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení a spôsobom
určeným v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk.

29.3

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
časť 1 - najnižšia cena za predmet
časť 2 - najnižšia cena za predmet
časť 3 - najnižšia cena za predmet
časť 4 - najnižšia cena za predmet
časť 5 - najnižšia cena za predmet

zákazky
zákazky
zákazky
zákazky
zákazky

vyjadrená
vyjadrená
vyjadrená
vyjadrená
vyjadrená

v
v
v
v
v

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

bez
bez
bez
bez
bez

DPH
DPH
DPH
DPH
DPH

29.4

Každý člen komisie bude brať do úvahy len číselnú hodnotu - celkovú cenu v EUR (ďalej len
„cena"), ktorú uchádzač doplní do prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov - do uchádzačom
podpísaného návrhu na plnenie kritérií tvoriaceho súčasť ponuky.

29.4

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou za
predmet zákazky.

30

Elektronická aukcia

30.1

Elektronická aukcia sa neaplikuje.

15
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Prijatie ponuky
31

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

31.1

V prípade, že úspešný uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením
podľa zákona a v súlade so zákonom nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť
splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na
prvom až treťom mieste v poradí v súlade so zákonom a v súlade s bodom 12 týchto
súťažných podkladov; ak dôjde k vylúčeniu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, verejný
obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo
uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje
verejný obstarávateľ podľa zákona, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie
podmienok účasti.

31.2

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 31.1 týchto
súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi, resp.
úspešným uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku, resp.
ponuky prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom bude jednotlivo oznámené, že
neuspeli s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ponuky a identifikácie úspešného
uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách jeho ich
ponuky, resp. ponúk a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.

Časť V.
INFORMÁCIE O ZMLUVE

32

Uzavretie zmluvy

32.1

Časť 1
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk Rámcovú
zmluvu o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu. Uzavretá zmluva nesmie
byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Časť 2
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk Rámcovú
zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi
a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Časť 3
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk Rámcovú
zmluvu o poistení motorových a prípojných vozidiel - KASKO. Uzavretá zmluva nesmie byť
v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Časť 4
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk Rámcovú
zmluvu o poistení lomu stroja a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel.
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
Časť 5
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk Rámcovú
zmluva o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu. Uzavretá zmluva nesmie byť
v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
16
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32.2

Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk podľa
§ 44 zákona č. 25/2006 Z z. o verejnom obstarávaní všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
boli vyhodnocované.

32.3

Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť na uzatvorenie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia
lehoty podľa zákona, ak bola na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač
alebo uchádzači odmietnu uzatvoriť zmluvu alebo nesplní podmienky podľa prvej vety, verejný
obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí
v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu
uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
jej uzatvorenie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na je uzatvorenie
písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí
sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na
jej uzavretie písomne vyzvaní.
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VEREJNÁ SÚŤAŽ

Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

Dátum vypracovania súťažných podkladov : 03.10.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom
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A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

1

Kritériá na hodnotenie ponúk
Časť 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Kritéria výberu najvhodnejšej ponuky:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny:
Celková najnižšia cena v EUR bez DPH
za predmet zákazky
(celkové poistné súboru majetku za 36 mesiacov)

€ bez DPH

Definícia kritéria:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia cena v EUR bez DPH
predmet zákazky - celkové poistné súboru majetku za 36 mesiacov.

za

Časť 2
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového

Kritéria výberu najvhodnejšej ponuky:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny:
Celková najnižšia cena v EUR bez DPH
za predmet zákazky
(celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov)

€ bez DPH

Definícia kritéria:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia cena v EUR bez DPH
predmet zákazky - celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov

za

Časť 3
Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Kritéria výberu najvhodnejšej ponuky:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny:
Celková najnižšia cena v EUR bez DPH
za predmet zákazky
(celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov)

€ bez DPH

Definícia kritéria:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia cena v EUR bez DPH
predmet zákazky - celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov

za
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Časť 4
Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel
Kritéria výberu najvhodnejšej ponuky:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny:
Celková najnižšia cena v EUR bez DPH
za predmet zákazky
(celkové poistné súboru vozidiel a strojov za 36 mesiacov)

€ bez DPH

Definícia kritéria:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia cena v EUR bez DPH
predmet zákazky - celkové poistné súboru vozidiel a strojov za 36 mesiacov

za

Časť 5
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Kritéria výberu najvhodnejšej ponuky:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny:
Celková najnižšia cena v EUR bez DPH
za predmet zákazky
(celkové poistné za 36 mesiacov)

€ bez DPH

Definícia kritéria:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia cena v EUR bez DPH
predmet zákazky - celkové poistné za 36 mesiacov

za

Časť 1 - časť 5
Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria do prílohy č. 1 týchto súťažných
podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa cena určovala maximálne na 2 desatinné
miesta.
Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa
posudzovanej celkovej najnižšej ceny za predmet zákazky. Poradie uchádzačov sa určí
porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených
v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície
kritéria. Ponuke s najnižšou celkovou cenou sa priradí poradie č. 1, ponuke s druhou
najnižšou celkovou cenou sa priradí poradie č. 2, ponuke s treťou najnižšou cenou sa priradí
poradie č. 3, a pod. Každý člen komisie hodnotí každú ponuku samostatne.
Úspešnosť ponúk
Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky. Ponuky
ostatných uchádzačov budú vyhodnotené ako neúspešné.
Identickosť návrhov na plnenie kritérií
V prípade identických návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré uchádzači
uvedú vo svojich ponukách, poradie uchádzačov bude stanovené podľa času doručenia
ponuky^ Uchádzač, ktorý prvý predložil ponuku, bude zaradený ako prvý, druhý ako druhý
a pod. Časom doručenia ponuky sa rozumie:
- dátum a hodina podania ponuky na pošte pri ponukách doručovaných prostredníctvom
poštovej zásielky;
- dátum a hodina uvedená na potvrdení o osobnom prevzatí ponuky.
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Podlimitná zákazka

/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

A.3 Splnenie podmienok účasti

Dátum vypracovania súťažných podkladov: 03.10.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom
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A.3 Splnenie podmienok účasti

Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

1

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia záujemcov podľa § 26 ods. 1
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, a to:

1.1

výpisom z registra trestov nie starším ako tri (3) mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu
a niektorých foriem účasti na terorizme (§ 26 ods. 1 písm. a) zákona) a že, nebol on ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním ( § 26 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní);

1.2

potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri (3) mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní);

1.3

potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri (3) mesiace
podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia ( § 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní);

1.4

potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri (3) mesiace podľa §
26 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia ( § 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní);

1.5

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť ( § 26 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní);

1.6

čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo
verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
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prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ( § 26 ods. 1 písm. h) zákona o
verejnom obstarávaní);
1.7

čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá
nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha
výkonom rozhodnutia ( § 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní);

1.8

čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá
nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia ( § 26 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní).

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom verejného obstarávania
môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť
predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a v
súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.7.2013.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a
technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa
§ 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú
má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky poľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Povinnosť takto požadovať preukázanie splnenia podmienok účasti osobného
postavenia uchádzačov vyplýva v zmysle § 100 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť ten, kto spĺňa
podmienky stanovené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich preukázanie sa
vyžaduje dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákon o verejnom obstarávaní.

2

Finančné a ekonomické postavenie uchádzača
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné
a ekonomické postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčenú kópiu
dokumentov, nie staršie ako (3) mesiace ku dňu predloženia ponuky:

2.1

§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenia banky (bánk), v ktorej
má uchádzač vedený účet o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky za obdobie
posledných troch (3) rokov - vyjadrenie musí obsahovať stanovisko o schopnosti
uchádzača plniť svoje finančné záväzky, z ktorého musí byť zrejmé, že nebol po určený čas
v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že nemá
blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. V prípade, že uchádzač má účty vedené vo
viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej
informácie od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie o tom, že
v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Výpis z účtu sa nepovažuje za
potvrdenie banky.

Všeobecné informácie týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
V prípade ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný
obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov
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členského štátu. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a
ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať
aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa
týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Je uvedené v podmienkach na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní:
Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
a dokladov na ich preukázanie zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky.
Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov, stav ich
ekonomickej a finančnej situácie, ich platobnú schopnosť a plnenie záväzkov voči banke.
Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia
uchádzačov v takomto primeranom rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude
realizované len spôsobilým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie
zmluvného záväzku,
minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu
ekonomickej nestability.
3

Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

3.1

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo
verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
- v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom úspešne
realizovaných zmlúv za predchádzajúce tri
roky (2011,2012,2013) s doplnením
potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt poskytnutia a odberateľov.
Dôkaz o plnení jednotlivých zákaziek uvedených v zozname potvrdí odberateľ; ak
odberateľom
• bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
dokladom je referencia,
• bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,
čast'1časť 2 časť 3 časť 4 časť 5 -

zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia majetku a poistenia všeobecnej
zodpovednosti
zoznam poskytnutých služieb v oblasti povinného zmluvného poistenia motorových
vozidiel
zoznam poskytnutých služieb v oblasti havarijného poistenia motorových vozidiel
zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia lomu stroja a špeciálnych
motorových vozidiel
zoznam poskytnutých služieb v oblasti zodpovednosti za environmentálnu škodu
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Odôvodnenie podmienky primeranosti účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní:
Účelom požiadavky na predloženie predmetných dokladov ako jednej z podmienok účasti
týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne
štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač schopný riadne a k spokojnosti
zákazníka poskytovať službu, ktorú verejný obstarávateľ obstaráva.

Minimálna požadovaná úroveň:
Predložený zoznam musí obsahovať minimálne:
a) identifikačné údaje odberateľa (obchodné meno a sídlo)
b) celkový predpis ročného poistného v Eur bez DPH
c) lehota (obdobie) poskytovania služby
Uchádzač musí preukázať, že za rozhodné obdobie má na základe uzavretých zmlúv
minimálne 3 skúsenosti s poskytnutím požadovanej služby.
Zoznam poskytnutých služieb musí byť podpísaný štatutárnych zástupcom uchádzača.
Dôkaz o plnení jednotlivých dodávok (referencia) musí obsahovať:
a) identifikačné údaje uchádzača ako poskytovateľa služby (obchodné meno a sídlo)
b) identifikačné údaje odberateľa (obchodné meno a sídlo) tak aby bolo zrejmé či sa jedná
o verejného obstarávateľa lebo inú osobu
c) stručná identifikácia plnenia podľa zmluvného vzťahu, na základe ktorej bude možné
jednoznačne určiť predmet poskytnutia služby
d) miesto a lehota dodania podľa zmluvného vzťahu
e) celkový predpis ročného poistného
f) hodnotenie kvality poskytnutia služby, ktoré musí obsahovať min. údaje , že služba bola
poskytnutá v súlade so zmluvnými podmienkami, že zo strany verejného obstarávateľa,
obstarávateľa alebo odberateľa, ktorý je inou osobou ako verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, neprišlo k predčasnému ukončeniu
zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností uchádzača alebo iného
porušenia povinností uchádzača.
g) kontaktnú osobu odberateľa (titul, meno, priezvisko, telefónne číslo)
h) dátum, podpis a pečiatku oprávnenej osoby odberateľa
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť minimálne 2 referencie za predchádzajúce tri roky
s obdobným predmetom poskytnutia služby s predpisom ročného poistného pre jedného
odberateľa alebo verejného obstarávateľa minimálne nasledovne :
časť 1 - poskytnuté služby v oblasti poistenia majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti
- predpis ročného poistného - min. 9.000,00 Eur
časť 2 - poskytnuté služby v oblasti poistenia povinného zmluvného poistenia motorových
vozidiel - predpis ročného poistného min. 3.000,00 Eur
časť 3 - poskytnuté služby v oblasti havarijného poistenia motorových vozidiel - predpis
ročného poistného min. 3.000,00 Eur
časť 4 - zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia lomu stroja a špeciálnych
motorových vozidiel - predpis ročného poistného min. 36.000 Eur
časť 5- zoznam poskytnutých služieb v oblasti zodpovednosti za environmentálnu škodu predpis ročného poistného min. 3.000,00 Eur
V prípade ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona o verejnom obstarávaní a uchádzač potvrdenie o poskytnutí služby nemá k dispozícii
splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti preukáže vyhlásením uchádzača
o poskytnutí služby, doplneným dokladom preukazujúcim poskytnutie služby alebo
zmluvného vzťahu, na základe ktorého bola služby poskytnutá, musia byť z obsahu takéhoto
vyhlásenia zrejmé údaje a skutočnosti v rozsahu podľa bodu 4.1.1 týchto súťažných
podkladov.
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-

v zmysle § 28 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - Povolenie na
vykonávanie poisťovacej činnosti v zmysle zákona č. 95/2002 o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - uchádzačom môže byť len poisťovňa
podnikajúca na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, nie
poisťovací maklér alebo poisťovací agent

S 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní - splnenie podmienok účasti tykajúcich sa
osobného postavenia, finančného postavenia a ekonomického postavenia, technickej
a odbornej spôsobilosti, zabezpečenia kvality možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzačov, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným
verejným obstarávateľom. (VZOR - čestné vyhlásenie -príloha č. 3 časti A.3 Splnenie podmienok
účasti súťažných podkladov)

V prípade, že podmienky účasti preukáže úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ ich vyzve mailom na doručenie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti najneskôr do 10 pracovných dní od dňa doručenia
výzvy. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa bude považovať za nesplnenie podmienok
účasti.
Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie nie staršie ako (3)
mesiace ku dňu predloženia ponuky, pokiaľ nie je v súťažných podkladoch určené inak.
Pokiaľ uchádzač nepredloží niektorý z dokladov uvedených v bodoch časti A.3 Splnenie podmienok
účasti bude z procesu verejného obstarávania vylúčený pre nesplnenie podmienok.
Hodnotenie bude prevádzané spôsobom splnil hodnotená nesplnil, bude zo súťaže vylúčená.

nesplnil. Ak ponuka bude v jednom prípade

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov uchádzača predložených
v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Uchádzač (obchodné meno)
so sídlom
IČO:
týmto pre účely preukázania osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm.
h) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa
súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na poskytnutie služby (vyhlásenej vo Vestníku verejného
obstarávania č. 195/2014 pod číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014)
„Spoločné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie"
Vyhlásenej
Mestom Žiar nad Hronom, Ul. Š, Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00321125
čestne vyhlasujem, že

nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nie som osobou:
1.

ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní;

2.

ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V

dňa:

Meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu
(prípadne viacerých zástupcov) uchádzača
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Uchádzač (obchodné meno)
so sídlom
IČO:
týmto pre účely preukázania osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i)
a j ) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na poskytnutie služby (vyhlásenej vo Vestníku
verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014):

„ Spoločné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie"
vyhlásenej Mestom Žiar nad Hronom, Ul. Š, Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00321125
čestne vyhlasujem, že
nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa
vymáha výkonom rozhodnutia,
nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V

dňa:

Meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu
(prípadne viacerých zástupcov) uchádzača
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Podľa § 32 odseku 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, o splnení podmienok účasti vo
verejnej súťaži vyhlásenej vo W O č. 195/2014 pod značkou 23857-WYS dňa 07.10.2014 na predmet
zákazky
„ Spoločného obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie"
vyhlásenej Mestom Žiar nad Hronom, Ul. Š, Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00321125
Uchádzač
Obchodné meno
Sídlo alebo miesto podnikania
IČO
(Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tak je potrebné uviesť všetkých členov a ich identifikačné údaje)
Čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk
a v prípade úspešnosti preukážeme ich plnenie nasledovne:
I.

spĺňame podmienky účasti

podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (uviesť akým dokladom
preukážeme splnenie podmienok účasti)
1.
2.

Uviesť, napr. potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov zo dňa
platné do
Uviesť čestné vyhlásenie o splnené podmienok podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a
3. Uviesť čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j ) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo
4. Vymenovať všetky doklady, podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní, ktorými uchádzač bude preukazovať splnenie podmienok účasti. Uchádzač je
povinný uviesť aj platnosť dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

II.

Podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní )uviesť, akým dokladom
preukážeme splnenie podmienok účasti)
1. Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet.
2. Čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

III.

Podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (uviesť, akým dokladom
preukážeme splnenie podmienok účasti)
1. V zmysle § 28 ods. 1 písm. a) Zoznamom úspešne zrealizovaných zmlúv za predchádzajúce
tri roky (2011,2012,2013)
2. Predložiť minimálne 2 referencie

Predloženie ponuky skupinou dodávateľov
(uchádzač uvedie či predkladá ponuku ako skupina dodávateľov a v prípade, že áno uvedie, ktoré
doklady predloží ktorý člen skupiny dodávateľov a s akou platnosťou)
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Čestne vyhlasujem, že
•
som schopný pravdivosť a neskreslenosť
tohto čestného
vyhlásenia v prípade
potreby/pochybností preukázať na vyžiadanie verejného obstarávateľa, a to v čase
a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom v súlade s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo W O 195/2014 pod číslom 23857-WYS
dňa 07.10.2014 a s predmetnými súťažnými podkladmi
• v prípade úspešnosti v predmetnej verejnej súťaži podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní predložíme všetky doklady na splnenie podmienok účasti podľa § 26 § 28 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, ktoré uvádzame v čestnom vyhlásení
a preukážeme nimi splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania ponúk.

V

dňa:

Meno, priezvisko, podpis oprávneného zástupcu a pečiatka
(prípadne viacerých zástupcov) uchádzača

Poznámka:
Uchádzač môže doplniť čestné vyhlásenie aj o iné údaje, z ktorých verejný obstarávateľ bude vedieť
posúdiť splnenie podmienok účasti v časti ponuky označenej ako „Ostatné" v zadaní tejto podlimitnej
zákazky.
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VEREJNÁ SÚŤAŽ
Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

B.1 Opis predmetu obstarávania

Dátum vypracovania súťažných podkladov : 03.10.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom

31

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

B.1 Opis predmetu obstarávania

Predmetom zákazky je spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom
a spolupoistené organizácie:
1.
2.
3.
4.
5.

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla
Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Časť 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Predmetom obstarávania je poskytnutie služby - poistenie majetku a poistenie všeobecnej
zodpovednosti za škodu. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová dohoda o
poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na dobu 36 mesiacov, t.j. od 01.01.2015 do
31.12.2017.
1.

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie majetku:

1.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Komplexné živelné riziko - škody spôsobené:
požiarom,
výbuchom,
priamym úderom blesku,
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
víchricou - min. 76 km/h,
povodňou alebo záplavou,
ľadovcom,
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti
s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
zosúvaním alebo zrútením lavín,
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
zemetrasením,
vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z
vodovodných zariadení vrátane poplatkov /vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla z vodovodného
potrubia z akejkoľvek príčiny,
kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
atmosférickými zrážkami,
nepriamym úderom blesku,
ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej
udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti,
dymom vznikajúcim pri požiari,
zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým
lejakom
krádež poistených hnuteľných vecí ,ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými
náhodnými udalosťami,
ľadochodmi,
prívalom bahna,
spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo katastrofickým
lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu

i)
j)
k)
I)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
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aa)
bb)

ťarchou snehu a námrazy
nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou

1.1.1 Osobitné dojednania
1. Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
2. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, vodné nádrže,
spevnené plochy a úpravy územia, zemné priehrady, pozemné komunikácie, mosty, oplotenia,
koľajové dráhy, tunely, hrádze a objekty na tokoch, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV
a iné vodohospodárske objekty, letiská a inžinierske siete, ktoré sú majetkom poisteného.
3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci upevnené
na vonkajšej strane budovy.
4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby evidované na účte obstaranie
dlhodobého hmotného majetku.
5. Dojednáva sa, že poisťovateľ' nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž
a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej
udalosti, náklady na posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné
a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady
spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas nedieľ a
sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo
zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí,
vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov.
6. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp
podpoistenia,
7. Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
8. Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku
maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
9. Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
10. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov. Ak obstarávate!" neuskutoční opravu
poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od vzniku poistnej
udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu.
11. Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa
aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátene zariadení
pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí
klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel,
solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.
12. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za
uniknutú vodu do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000,00 EUR za
poistné obdobie.
13. Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy na ktorých prebiehajú stavebné úpravy vrátane
vecí v týchto budovách uložených.
14. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí
uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo
znovunadobudnutí poistenej budovy.
15. Dojednáva sa, že poistenie sa pri predmetoch poistenia Mesta Žiar nad Hronom vzťahuje
aj na civilné inžinierske stavby, verejné pozemné komunikácie (vrátane podjazdov, nadjazdov,
podchodov, nadchodov, mostov a tunelov), priehrady, a stavby povodňovej ochrany, železničná
infraštruktúra, iné civilné inžinierske stavby, verejné rozvodové a distribučné siete vody, plynu,
tepla a elektriny (líniové stavby).
16. Pre poistenie ciest verejných pozemných komunikácii platí, že za miesto poistenia sa považuje
úsek komunikácie s dĺžkou 10 km. Pre identifikáciu opakujúcej sa poistnej udalosti za sledované
obdobie sa tým pádom za jedno miesto poistenia považuje rádius 5 km od výskytu poistnej
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udalosti (vzdialenosť 5 km každým smerom komunikácie od miesta výskytu poistnej udalosti).
17. V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod
sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie viac po sebe
nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré
majú spoločnú príčinnú súvislosť.
18. Záplavou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá
určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia,
19. Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
20. Povodňou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie definícia povodne v zmysle zákona č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného
toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta
vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok
vody zo zrážok a dochádza k zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre účely tejto rámcovej
dohody povodňou rozumie aj vyhlásenie ll.stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo
vyhlásenie lll.stupňa povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov.
21. Prepočet na modifikované ceny sa vykonáva nasledovne: obstarávacia cena poistenej veci,
vedená v účtovníctve poisteného sa prenásobí príslušným koeficientom podľa roku obstarania
poistenej veci. Výška koeficientu prepočtu na modifikované ceny je uvedená v nasledujúcej
tabuľke
rok
nádob.

Index

do 1983

2,12

1984 až 1990

1,65

1991 až 1998

1,43

1999 až 2006

1,10

2007 až 2010

1,00

-

22. Dojednáva sa, že v prípade poistenia na modifikované ceny sa bude plnenie pri parciálnych
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v
časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať
výšku maximálne 80 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci. Poisťovňa nebude
uplatňovať princíp podpoistenia.
1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej veci
nasledujúcim spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne
otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľné násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy,
ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa
zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na
jej riadne otvorenie,
f)
krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľné prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace
poistenú vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho
odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú
nemôže byť zodpovedný,
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho
pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.
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1.2.1 Osobitné dojednania
1. Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
2. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj "vnútorný a vonkajší vandalizmus. (zistený aj nezistený
páchateľ)
3. Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci
spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného priestoru,
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
4. Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo
zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
5. Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj
estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
6. Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad
krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci,
ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba
vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací
prístroj,
uhlová
brúska a pod.)
7. Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
8. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
9. Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach na mobiliári (veci osadené
v exteriéroch mesta), objektoch verejného osvetlenia a dopravnom značení akceptovať šetrenie
Mestskou políciou a to do výšky škody 250 € .
10. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa
dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných pomôcok
(notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa pre prípad živelnej udalosti, krádeže a
vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného
bydliska, ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a
pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej
republiky a krajín Európskej únie).
SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ PROTI ODCUDZENIU
Zabezpečenie vchodových dverí miestnosti/objektu:
Poistná suma do 5 000,00 EUR - uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho systému)
Poistná suma do 8 300,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky
Poistná suma do 16 600,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok, bezpečnostná
závora a oplechované dvere.
Poistná suma do 33 200,00 EUR- bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu,
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu alebo zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou
bezpečnostnou zámkou.
Nad 33 200,00 EUR- trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS napojená na pult
centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.
Pre prípad krádeže peňazí - finančnej hotovosti umiestnených v uzamknutej pokladni alebo
zásuvke, prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
1) Pre finančnú hotovosť, ceniny, cennosti, cenné papiere, ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov
uložené počas alebo v uzamknutých zásuvkách alebo pokladni v čase:
a) od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
b) uloženia peňazí v pokladni alebo uzamykateľnej zásuvke,
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c)

prenosu peňazí oprávnenou osobou do uzamykateľnej zásuvky alebo pokladne v mieste
poistenia musia byť splnené nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
- nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
- pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
- v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 350,00 EUR musia
byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
- prenos peňazí do uzamknutej pokladne alebo zásuvky v mieste poistenia musí byť
vykonávaný oprávnenou osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
2) Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, finančná hotovosť musí byť
uložená:
a) do výšky 500,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo pokladňou,
b) do výšky 1 000,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo poklad ňou
a s cfalším zabezpečením. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna fyzická ochrana
alebo strážna službu, alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej
polície.
c) do výšky 3 000,00 Eur v uzamknutom trezore. Miestnosť v ktorej sa trezor nachádza musí byť
v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené.
d) do výšky 20 600,00 EUR v uzamknutom trezore a s ďalším zabezpečením. Miestnosť v ktorej
sa trezor nachádza musí byť v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť
zatvorené. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna
službu, alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.
3) V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byť splnené nasledovné spôsoby
zabezpečenia:
a) do sumy 5 000,00 EUR poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou,
b) do sumy 16 600,00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia osoba
vybavená strelnou zbraňou (napr. Mestská polícia).
1.3 Poistenie strojov a zariadení
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení vrátane elektroniky
akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a
obmedzuje
alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje
záruka výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania
stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
b) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
c) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
d) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
e) pádom stroja,
f)
roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
g) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku),
h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
i)
vniknutie cudzieho predmetu
1.3.1 Osobitné dojednania
1. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacia hodnota
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.
2. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
3. Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku
maximálne
40 zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
4. Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia
34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť.
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:
a) náklady posudkového znalca,
b) náklady na hľadanie príčiny škody,
c) náklady na zemné a výkopové práce,
d) náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a
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5.

6.

7.

počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.
Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú poistením kryté aj náklady na leteckú prepravu
náhradných
dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. Plnenie za tieto náklady je
obmedzené sumou spolu 34 000,00 EUR.
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového
vybavenia strojov.

1.4 Poistenie elektroniky
Poistením elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie
elektronických zariadení.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje
záruka výrobcu)
b) pádom stroja
c) skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, vadou izolácie
d) chybou obsluhy, neopatrnosťou, nešikovnosťou, nedbalosťou
e) zlyhanie meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
1.4.1. Osobitné dojednania
1. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacia hodnota
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného
2. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
3. Dojednáva sa, že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku
maximálne
40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
4. Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia
34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosti. Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne
viacnáklady vrátane:
a) náklady posudkového znalca,
b) náklady na hľadanie príčiny škody,
c) náklady na zemné a výkopové práce,
d) náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a
počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.
5. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky z motorového vozidla za podmienky,
že motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknuté a poistená elektronika sa
nachádzala v kufri, alebo uzatvárateľnej prepážke motorového vozidla.
6. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa
dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných
pomôcok (notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa pre prípad živelnej udalosti,
krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a
prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín
Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území
Slovenskej republiky a krajín Európskej únie).
7.
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
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8.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového
vybavenia strojov.

1.5 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci - sklo, sklenené výplne, sklenené
steny, fólie na sklách, sklo so špeciálnou povrchovo u úpravou (nápisy, maľby, gravírovanie, iná
výzdoba na skle), svetelné a neónové nápisy a reklamy - akoukoľvek náhodnou udalosťou okrem
nasledovných prípadov:
Poistenie sa nevzťahuje:
a) na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
b) na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
c) pri montáži a demontáži poistených vecí,
d) na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia.
Poistné hodnoty
Poistnou hodnotou je hodnota nového skla rovnakého prevedenia, vrátane nalepených
neodnímateľných snímačov zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb alebo inej
výzdoby, ak sú súčasťou poisteného skla (poistenie na novú hodnotu).
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť
a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od
termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu
poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Poistné sumy a spôsob poistenia:

Predmet poistenia
Komplexné prípadne združené živelné poistenie
Nehnuteľný majetok - súbor Mesto Ziar nad Hronom a spolupoistené
organizácie
Hnuteľný prevádzkový majetok (stroje, prístroje, zariadenia, technológie,
elektronika) - súbor - Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie
odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady na spojené s dodatoč.projektovými a plánovacími prác.
náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami
za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas
sviatkov, ako aj expresné príplatky

Predmet poistenia
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Stavebné súčastí a príslušenstvo nehnuteľností vrátane obstarania na
1. Riziko
Prevádzkový hnuteľný majetok vrátane obstarania na 1.Riziko
Peniaze, ceniny, drahé kovy, denná tržba
Súbor objektov verejného osvetlenia
Peniaze a ceniny - preprava poslom
Vandalizmus zistený, nezistený páchateľ - hnuteľné a nehnuteľné
veci na 1. Riziko

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

25 575 251,80 EUR

Nová cena

4775 971,74 EUR

Nová cena

30 000 EUR

Nová cena

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

16 600 EUR

Na 1. riziko, nová cena

16 600 EUR
10 000 EUR
5 000 EUR
1 660 EUR

Na 1. riziko, nová cena
Nová cena
Na 1.riziko,nová cena
Nová cena

10 000 EUR

Na 1. riziko, nová cena
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Predmet poistenia
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie
otvory budov, vrátane nápisov, fólií, malieb na
1. Riziko
súbor skiel, pultov, vitrín vo vnútri budov na 1. Riziko
Svetelné a neónové nápisy alebo reklamy na 1. Riziko

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

5 000 EUR
Na 1. riziko, na nové ceny
5 000 EUR
2 000 EUR

Výšku spoluúčasti určí uchádzač.

1.6 Poistenie zodpovednosti za škodu
Požadovaný rozsah limitov odškodnenia z poistenia zodpovednosti za škodu právnických
osôb
Poistník/poistený:
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Štefana Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
Limit odškodnenia pre mesto Žiar nad Hronom a jednu a všetky poistné udalosti ktoré nastanú
v priebehu poistného obdobia : limit odškodnenia určí uchádzač
Výšku spoluúčasti: určí uchádzač
1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistite!" za neho nahradil
poškodeným
uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví a
usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk)
vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných
právnych predpisov.
2. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre ktoré bolo v
dobe trvania poistenia poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku poškodeného na
náhradu škody (poistný princíp "claims made") a škoda vznikla najneskôr 3 roky pred dňom
platnosti a účinnosti poistnej zmluvy.
3. Predmet poistenia:
- činnosti v súlade so zákonom číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a rozhodnutí
štátnych orgánov,
- činnosti v zmysle Výpisu z obchodného registra a zriaďovacích listín,
- činnosti vykonávané subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného.
Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
a) vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce
osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré
poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí, ktoré poistený prevzal na
základe leasingovej zmluvy,
b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
c) spôsobenú na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na
spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci,
d) vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského
a dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou
poisťovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne,
e) na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s
ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle
odkladajú,
f)
zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou
nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za takúto
škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,
g) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak
je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolupoisteného spravidla spojené
odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste,
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h)

i)

kde sa obvykle odkladajú pokiaľ' poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných
právnych predpisov,
vzniknuté na zdraví alebo na veciach žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti poisteného. Toto dojednanie sa vzťahuje aj na školské úrazy žiakov na lyžiarskom a
plaveckom výcviku alebo iných akciách organizovaných školou alebo školským zariadením v
zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného.
ktoré sú definované ako následná finančná ujma, resp. ušlý zisk,

Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie ostatných
európskych štátov. Poistite!" ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku
práva na plnenie poistiteľa, za poisteného výdavky:
a)
občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie bolo
potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ je
poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, a to na všetkých
stupňoch
b)
náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo
jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť.
c)
obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom
konaní vedenom proti poistenému,
Poistná suma a spôsob poistenia:
Predmet poistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu
všeobecná - prevádzková zodpovednosť
zodpovednosť za veci vnesené - Mesto Žiar nad Hronom

Poistná suma
v EUR

a spolupoistené organizácie

regresné náhrady zdravotných a sociálnej poisťovne - Mesto
Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

Spôsob
poistenia
Do výšky poistnej sumy

50 000 EUR
Do výšky poistnej sumy

Výšku spoluúčasti určí uchádzač
Osobitné pripoistenie
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosti za škodu subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného,
ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle
zákona Č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Časť 2
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude
Rámcová zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla na dobu 36 mesiacov, t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2017.
Rozsah povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla:
zoznam
motorových vozidiel (PZP), ktoré spadajú pod poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
Poistenie požadujeme bez spoluúčasti.
verejný obstarávateľ upozorňuje na možnosť zmien v počte a druhu vozidiel k termínu uzavretia
a počas trvania zmluvy.
limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú:
- 5 000 000,00 EUR za škodu na zdraví podľa
usmrtených a

bez ohľadu na počet zranených alebo
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-

1 000 000,00 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov,
škody na ušlom zisku a to bez ohľadu na počet poškodených pričom limity poistného plnenia
pre jednotlivé vozidlá flotily sa uvádzajú do Zoznamu vozidiel alebo na Prihlášku.

poistený má z poistenia právo, aby poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom uplatnené,
preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky
nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia a dôchodky
starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť dotknutým subjektom
poistenie zodpovednosti platí na území všetkých členských štátov, poistenie platí aj na území
iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.
poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti
územná platnosť poistenia: geografické územie Európy, ktoré poistný označil v zelenej karte
systém bonus/malus sa nebude uplatňovať
oznámenie škodovej udalosti:
- do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR
- do 60 dní po jej vzniku, ak vznikla v zahraničí

Časť 3
Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby - poistenie motorových a prípojných vozidiel KASKO. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová zmluva o poistení motorových a
prípojných vozidiel - KASKO na dobu 36 mesiacov, t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2017.
Rozsah poistenia motorových a prípojných vozidiel - KASKO:
predmetom poistenia je poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, častí vozidiel a
príslušenstva tvoriaceho štandardnú a povinnú výbavu vozidiel - príloha č. 2 týchto súťažných
podkladov
verejný obstarávateľ upozorňuje na možnosť zmien v počte a druhu vozidiel k termínu uzavretia
a počas trvania zmluvy.
požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie vozidiel:
• pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie
• pre prípad odcudzenia celého vozidla aj jeho častí od počiatku nadobudnutia
• pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti bez výluky len pri
totálnej škode
• vandalizmus (akýkoľvek)
• úrazové poistenie osôb vo vozidle
• poistenie batožiny
• poistenie čelných skiel vozidiel
územná platnosť poistenia: pre geografické územie Európy
spôsob zabezpečenia:
•
•

do 20 000 EUR s DPH - jedno určené zabezpečovacie zariadenie
od 20 000 EUR do 80 000 EUR s DPH - kombinácia dvoch určených zabezpečovacích
zariadení
• od 80 000 EUR do 1 500 000 EUR s DPH - kombinácia troch určených zabezpečovacích
zariadení
Určené zabezpečovacie zariadenia:
• mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom
• imobilizér
• alarm
• elektronický vyhľadávací systém

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

systém bonus/malus sa nebude uplatňovať
náklady na opravu: nákladmi na opravu sa rozumejú účelne vynaložené náklady na opravu
poškodeného predmetu poistenia
postup v prípade poistnej udalosti mimo územia SR:
- ak došlo k poistnej udalosti v zahraničí je poistený povinný preukázať jej vznik predovšetkým
potvrdením policajných orgánov alebo vyplnením správy o nehode, zápisom o poškodení
vyhotoveným zahraničným partnerom poisťovateľa, pripadne po dohode s poisťovateľom
iným hodnoverným spôsobom
- o každom odťahu na územie SR rozhoduje poisťovateľ alebo ním poverená osoba
- poisťovateľ uhradí náklady na vyprostenie, odtiahnutie a uskladnenie poškodeného vozidla
v zahraničí, ako aj náklady na nutnú opravu a spojazdnenie vozidla
úrazové poistenie osôb vo vozidle:
Poistenie pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu, denného odškodného pri pobyte
v nemocnici sa dojednáva nasledovne:
• smrť následok úrazu - poistná suma: 5 000 EUR
• trvalé následky úrazu - poistná suma: 5 000 EUR
• denné odškodné v nemocnici: 5 EUR/deň
poistenie batožiny::
Poistenie batožiny sa dojednáva na poistnú sumu 1 000 EUR. Poistná suma je limitom poistenia
pri jednej poistnej udalosti pre batožinu všetkých osôb vo vozidle
spoluúčasť: pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO je spoluúčasť vo všetkých
poisteniach 0 EUR
likvidácia škodových udalostí: poistné plnenie je splatné do 7 dní po ukončení vyšetrenia
potrebného na zistenie rozsahu poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie

Časť 4
Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby - poistenie lomu stroja a havarijné poistenie
špeciálnych motorových vozidiel". Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová zmluva
o poistení lomu stroja a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel" na dobu 36 mesiacov,
t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2017.
Rozsah poistenia „Lom stroja a Havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel:
-

-

-

predmetom poistenia sú motorové špeciálne vozidlá a špeciálne zariadenia, ktorých špecifikácia
tvorí príloha č. 2 týchto súťažných podkladov
predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú výbavu
pre predmety poistenia je poistenie dojednané pre náhodnú poistnú udalosť, ktorá nastane
nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného predmetu
dojednanie poistenia pre riziká:
• poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie
• odcudzenie celého vozidla alebo jeho časti
• poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti
• úmyselným poškodením alebo zničením - vandalizmus
dojednanie poistenia pre krytie strojov a elektroniky.
poistenie sa vzťahuje
• na poistené veci počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke, demontáže a následnej spätnej
montáže za účelom údržby alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia.
• elektronické súčasti vecí, nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti riadiacej alebo
regulačnej jednotky, olejové alebo plynové, kondenzátory, elektrické meniče a vypínače.
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Ďalšie podmienky havarijného poistenia:
•
dojednanie poistenia pre všetky vozidlá bez spoluúčasti
•
poistením sú kryté aj čelné sklá vozidiel - bez spoluúčasti
•
územná platnosť: SR
•
v prípade opravy motorového vozidla v zmluvnom servise poisťovateľa, poisťovateľ akceptuje
fakturovanú normohodinu bez obmedzenia
Dojednania pre poistné krytie strojov a elektroniky - lom stroja:
Poistenému vznikne právo na poistné krytie ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
požiarom, hasením požiaru alebo následným strhnutím, ošľahnutím, ktoré nebolo zapríčinené
požiarom, vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu
priamym úderom blesku
chemickým výbuchom
víchricou alebo krupobitím
povodňou
záplavou
zosuvom pôdy
ťarchou snehu alebo ľadovej vrstvy
nárazom vozidla, dymom, nárazovou vlnou
vodou unikajúcou v dôsledku poruchy privádzacieho a odpadového potrubia, vodovodného
systému vrátane armatúr
kvapalinou alebo parou unikajúcou z vykurovacích systémov
spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia
sadaním pôdy
krádežou, vlámaním
lúpežou
vandalským činom po uskutočnenom vlámaní
krádežou pojazdných strojov
krádežou prenosných strojov, elektronických zariadení alebo strojov a zariadení, ktoré sú
zabudované v alebo na motorovom vozidle alebo podvozku
Podpoistenie sa nebude uplatňovať.
Ďalšie dojednania pre poistné krytie strojov a elektroniky - lom stroja:
•
poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci spôsobenú náhodnou škodovou
udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia,
•
poistenie sa vzťahuje na predmete poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti
s udalosťou uvedenej v dojednanej poistnej zmluve, za ktorú vzniklo poistenému právo na
poistené plnenie,
•
poistnou hodnotou je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou je nová
hodnota veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci,
•
dojednanie, že v tomto druhu poistného nie je uplatňovaná spoluúčasť.

Časť 5
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby - poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová zmluva o poistení zodpovednosti za
environmentálnu škodu na dobu 36 mesiacov, t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2017.
Rozsah poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu:
Požadovaný minimálny rozsah poistenia v mieste prevádzky:
Poisťovateľ nahradí za poisteného
„environmentálnu škodu" spôsobenú skutočným únikom
znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenej v poistnej zmluve, ak poistený za
environmentálnu škodu zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných environmentálnych právnych
predpisov, alebo ak je povinný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov poistené náklady
pri environmentálnej škode alebo bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody znášať.
Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť environmentálnu škodu alebo poistné náklady ktoré boli
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vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej škody
ktorá vznikla v mieste prevádzky poisteného počas doby trvania poistenia a ktorej prvé zistenie
nastalo počas doby trvania poistenia.
Požadovaný minimálny rozsah poistenia v mieste prevádzky mimo miesta prevádzky:
Poisťovateľ nahradí za poisteného
„environmentálnu škodu" spôsobenú skutočným únikom
znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenej v poistnej zmluve, ak poistený za
environmentálnu škodu zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných environmentálnych právnych
predpisov, alebo ak je povinný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov poistené náklady
pri environmentálnej škode alebo bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody znášať.
Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť environmentálnu škodu alebo poistné náklady ktoré boli
vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej škody
ktorá vznikla mimo miesta prevádzky poisteného počas doby trvania poistenia a ktorej prvé
zistenie nastalo počas doby trvania poistenia
Rozsah poistenia:
Poisťovateľ nahradí za poisteného neočakávanú, nepredvídateľnú alebo náhodnú škodu na zdraví
alebo škodu na veci, spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou
činnosťou uvedenou v poistnej zmluve, ak poistený za škodu na zdraví alebo škodu na veci
zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Poisťovateľovi vznikne povinnosť
nahradiť škodu na zdraví alebo škodu na veci ak škodová udalosť vznikla počas doby trvania
poistenia a zároveň došlo k uplatneniu nároku na náhradu škody na zdraví alebo škodu na veci.
Poistná suma: 500 000.- EUR
Dojednanie ďalších podmienok poistenia:
poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil náklady konania v súvislosti so
zodpovednosťou za škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok
poisťovateľ nahradí za poisteného aj poisteným účelne vynaložené náklady mimosúdneho
prerokovania nárokov na náhradu škody vyplývajúcej zo zodpovednosti za škodu spôsobenú
skutočným únikom znečisťujúcich látok
bezprostredná hrozba environmentálnej škody - je dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej
budúcnosti môže dôjsť k environmentálnej škode
environmentálna škoda - znamená poškodenie životného prostredia (vrátane chránených druhov
a chránených biotopov), ktoré je chránené všeobecne záväznými environmentálnymi právnymi
predpismi; environmentálna škoda musí byť neočakávaná nepredvídateľná alebo náhodná
miesto prevádzky - znamená akúkoľvek nehnuteľnosť, ktorá je v súčasnosti alebo bola
v minulosti vlastnená poisteným, prenajatá poisteným inému, alebo ktorú poistený užíva pre účely
výkonu poistenej činnosti
náhrada nákladov konania - je náhrada trov občianskeho súdneho konania proti poistenému
o náhrade škody spôsobenej poistenému činnosťou alebo výrokom za ktorú poistený zodpovedá
a ktorú je poistený povinný uhradiť
škoda - znamená environmentálnu škodu alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody,
škoda znamená aj škoda na zdraví alebo škoda na veci
3koda na zdraví - je akákoľvek majetková alebo nemajetková ujma spôsobená poškodením
zdravia alebo smrťou fyzickej osoby vrátane ušného zisku
škoda na veci - je fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane inej s tým súvisiacej majetkovej ujmy
alebo ušného zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú hmotnú
vec
škodová udalosť - je udalosť, vrátane dlhodobého alebo opakujúceho sa pôsobenia vplyvov
rovnakého alebo podobného pôvodu počas ktorých dochádza ku vzniku škody a ktorá by mohla
byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie
únik znečisťujúcich látok - znamená vypustenie, rozptýlenie, únik akýchkoľvek nebezpečných
alebo znečistenie spôsobujúcich pevných, kvapalných alebo plynných látok, emisii, tepelné
účinky vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálii či odpadu; odpadom
sa myslia aj materiály určené na recykláciu
uplatnenie nároku na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci - je akákoľvek písomná
požiadavka, návrh na začatie súdneho konania, arbitrážne konanie alebo akékoľvek správne či
iné úradné konanie voči poistenému týkajúce sa škodovej udalosti
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životné prostredie - je voda, pôda, ovzdušie, geologický podklad, rastlinstvo a živočíšstvo (s
výnimkou človeka

Časť 1 - časť 5
Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo v čase trvania zmluvného vzťahu dopĺňať
a upresňovať predmet zmluvy podľa vlastných potrieb. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo upraviť návrh poistnej zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými týmito súťažnými
podkladmi.
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VEREJNÁ SÚŤAŽ
Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

B.2 Spôsob určenia ceny

Dátum vypracovania súťažných podkladov : 03.10.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom
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B.2 Spôsob určenia ceny

1.

Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a)

cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo
poplatkov),

b) cenu je potrebné uvádzať bez DPH,
a)

v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov sú poisťovacie služby oslobodené od dani z pridanej hodnoty.

b)

určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.

Podkladom pre určenie ceny predmetu zákazky sú požiadavky v súlade s časťou B.1. Opis
predmetu zákazky a časťou B. 3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania.
Všetky náklady na predmet zákazky alebo poskytnuté zľavy, ktoré nie sú osobitne uvedené
v opise predmetu zákazky, ale s ňou bezprostredne súvisia, je potrebné do príslušnej položky
započítať.

Časť 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Celková cena v € bude jediným kritériom na vyhodnocovanie ponúk. Celková cena bude premietnutá
do obchodných podmienok uchádzača. Podkladom pre určenie ceny je tabuľka - Predmet poistenia
majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu - v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov a
požiadavky v súlade s časťou B.1. Opis predmetu zákazky a časťou B.3 Obchodné podmienky
dodania predmetu obstarávania. Celkovú cenu predstavuje celkové poistné súboru majetku za 36
mesiacov v EUR bez DPH.

Časť 2
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
Celková cena v € bude jediným kritériom na vyhodnocovanie ponúk. Celková cena bude premietnutá
do obchodných podmienok uchádzača. Podkladom pre určenie ceny je tabuľka - Zoznam vozidiel - v
Prílohe č. 2. týchto súťažných podkladov a požiadavky v súlade s časťou B. 1. Opis predmetu zákazky
a časťou B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania. Celkovú cenu predstavuje
celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov v EUR bez DPH.

Časť 3
Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Celková cena v € bude jediným kritériom na vyhodnocovanie ponúk. Celková cena bude premietnutá
do obchodných podmienok uchádzača. Podkladom pre určenie ceny je tabuľka - Zoznam vozidiel v
Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov a požiadavky v súlade s časťou B.1. Opis predmetu zákazky
a časťou B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania. Celkovú cenu predstavuje
celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov v EUR bez DPH.
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Časť 4
Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel
Celková cena v € bude jediným kritériom na vyhodnocovanie ponúk. Celková cena bude premietnutá
do obchodných podmienok uchádzača. Podkladom pre určenie ceny je tabuľka - Zoznam vozidiel,
ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov, požiadavky v súlade s časťou B.1. Opis predmetu
zákazky a časťou B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania. Celkovú cenu
predstavuje celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov v EUR bez DPH.

Časť 5
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Celková cena v € bude jediným kritériom na vyhodnocovanie ponúk. Celková cena bude premietnutá
do obchodných podmienok uchádzača. Podkladom pre určenie ceny sú požiadavky v súlade s časťou
B. 1. Opis predmetu zákazky a časťou B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania.
Celkovú cenu predstavuje celkové poistné za 36 mesiacov v EUR bez DPH.
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VEREJNÁ SÚŤAŽ
Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania

Dátum vypracovania súťažných podkladov : 03.10.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom
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B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania

1.

Zmluva
Časť 1 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Výsledkom časti podlimitnej zákazky označenej ako „časť 1 - Poistenie majetku a všeobecnej
zodpovednosti za škodu" bude Rámcová zmluva o poistení majetku a všeobecnej
zodpovednosti za škodu uzatvorená podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
Poistnej zmluvy o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu uchádzač predloží
v ponuke spôsobom stanoveným v týchto súťažných podkladoch. Návrh Poistnej zmluvy
o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu musí byť v súlade s podmienkami
stanovenými týmito súťažnými podkladmi.
Časť 2 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
motorového vozidla

za škodu spôsobenú

prevádzkou

Výsledkom časti podlimitnej zákazky označenej ako „časť 2 - Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" bude Rámcová zmluva
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla uzatvorená podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
Poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla uchádzač predloží v ponuke spôsobom stanoveným v týchto
súťažných podkladoch. Návrh Poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí byť v súlade s podmienkami
stanovenými týmito súťažnými podkladmi.
Časť 3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Výsledkom
časti podlimitnej zákazky označenej ako „časť 3 - „Poistenie motorových
a prípojných vozidiel - KASKO"
bude Rámcová zmluva o
poistení motorových a
prípojných vozidiel - KASKO uzatvorená podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
Poistnej zmluvy o poistení motorových a prípojných vozidiel - KASKO uchádzač predloží
v ponuke spôsobom stanoveným v týchto súťažných podkladoch. Návrh Poistnej zmluvy o
poistení motorových a prípojných vozidiel - KASKO musí byť v súlade s podmienkami
stanovenými týmito súťažnými podkladmi.
Časť4 - Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel
Výsledkom časti podlimitnej zákazky označenej ako „časť4 - Poistenie lomu stroja a havarijné
poistenie špeciálnych motorových vozidiel" bude Rámcová zmluva o poistení lomu stroja
a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel uzatvorená podľa § 788 a
nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Návrh Poistnej zmluvy o poistení lomu stroja a havarijnom poistení
špeciálnych motorových vozidiel uchádzač predloží v ponuke spôsobom stanoveným v týchto
súťažných podkladoch. Návrh Poistnej zmluvy o poistení lomu stroja a havarijnom poistení
špeciálnych motorových vozidiel musí byť v súlade s podmienkami stanovenými týmito
súťažnými podkladmi.
Časť5 - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Výsledkom časti podlimitnej zákazky označenej ako „časť 5 - Poistenie zodpovednosti za
environmentálnu škodu"
bude Rámcová zmluva o poistení zodpovednosti za
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environmentálnu škodu uzatvorená podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
Poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu uchádzač predloží
v ponuke spôsobom stanoveným v týchto súťažných podkladoch. Návrh Poistnej zmluvy o
poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu musí byť v súlade s podmienkami
stanovenými týmito súťažnými podkladmi.

2.

Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45
ods. 2 až 7, zákona o verejnom obstarávaní ak boli na ich uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak
úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ
ich môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu,
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi a
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30
dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ
môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili
tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby
mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie vyzvaní.
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Časť 1
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu

Minimálne zmluvné podmienky
Rámcová zmluva č
o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej "rámcová zmluva")

Zmluvné strany
Poistník:

Mesto Žiar nad Hronom

Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený

Štefana Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

IČO:
DIČ:
Bankové
spojenie:
IBAN:

00321125
2020804478
VÚB, a.s.
Číslo účtu: 14621422/0200
S K8702000000000014621422
ďalej len "poistník"

Poisťovateľ:
Obchodné
meno:
Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
Reg. č.:
Ev. č.:
Bankové
spojenie:
IBAN:
ďalej len "poisťovateľ"
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Preambula
Táto rámcová zmluva o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu sa uzatvára ako výsledok
verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník na obstaranie predmetu zmluvy použil postup
verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod
číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014), ktorého úspešným uchádzačom sa stal poisťovateľ.
Článok I.
Predmet rámcovej zmluvy
1.

Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú poistné podmienky pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti
za škodu, záväzok poisťovateľa zabezpečiť poistníkovi služby poistenia špecifikované v tejto zmluve
a záväzok poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného stanoveného v zmysle tejto
zmluvy.

2.

Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa predložiť poistníkovi na základe písomnej
výzvy poistníka v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh na uzavretie Poistnej zmluvy o poistení
majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu (ďalej len „Poistná zmluva") v 3 rovnopisoch, predmetom
ktorej budú služby poisťovateľa v rozsahu definovanom v tejto rámcovej zmluve.

Článok 2.
Rozsah poistenia
1.

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie majetku:

1.1

Komplexné živelné riziko - škody spôsobené:

a)
b)
cj
d)
e)
f)
g)
h)

požiarom,
výbuchom,
priamym úderom blesku,
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
víchricou - min. 76 km/h,
povodňou alebo záplavou,
ľadovcom,
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou
alebo stavebnou činnosťou,
ch) zosúvaním alebo zrútením lavín,
i) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
j) zemetrasením,
k) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných
zariadení vrátane poplatkov (vodné, stočné) za vodu, ktorá unikla z vodovodného potrubia z akejkoľvek
príčiny,
I) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
m) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
n) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
o) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
p) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
q) ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k
vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti,
r)
atmosférickými zrážkami,
s)
nepriamym úderom blesku,
t)
dymom vznikajúcim pri požiari,
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u)
v)

zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom,
krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými náhodnými
udalosťami,
w) fadochodmi,
x) prívalom bahna,
y) spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo katastrofickým lejakom,
záplavou následkom búrkového prívalu,
z) ťarchou snehu a námrazy,
zz) nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou.

1.1.1

Osobitné dojednania

1.

Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie
smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti
osobe vlastníka poisteného majetku.

2.

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, vodné nádrže,
spevnené plochy a úpravy územia, zemné priehrady, pozemné komunikácie, mosty, oplotenia, koľajové
dráhy, tunely, hrádze a objekty na tokoch, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné
vodohospodárske objekty, letiská a inžinierske siete, ktoré sú majetkom poisteného.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci upevnené
na vonkajšej strane budovy.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby evidované na účte obstaranie
dlhodobého hmotného majetku.
Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž a
remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo
opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového
znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady spojené s
dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami
za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas nedieľ a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na
cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie
poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy
poškodenej veci alebo náhradných dielov.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp
podpoistenia,
Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40
% zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov. Ak obstarávateľ neuskutoční opravu poškodenej
poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od vzniku poistnej udalosti poisťovňa
vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu.

11.

Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa aj
škody vzniknuté vo vnútri budovy na prívádzacom vodovodnom potrubí vrátene zariadení
pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí
klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel,
solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.

12.

Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za uniknutú
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13.
14.

15.

16.

vodu do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000,00 EUR za poistné
obdobie.
Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy na ktorých prebiehajú stavebné úpravy vrátane vecí v
týchto budovách uložených.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí
uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo
znovunadobudnutí poistenej budovy.
Dojednáva sa, že poistenie sa pri predmetoch poistenia Mesta Žiar nad Hronom vzťahuje
aj na civilné inžinierske stavby, verejné pozemné komunikácie (vrátane podjazdov, nadjazdov,
podchodov, nadchodov, mostov a tunelov), priehrady, a stavby povodňovej ochrany, železničná
infraštruktúra, iné civilné inžinierske stavby, verejné rozvodové a distribučné siete vody, plynu,
tepla a elektriny (líniové stavby).
Pre poistenie ciest verejných pozemných komunikácii platí, že za miesto poistenia sa považuje úsek
komunikácie s dĺžkou 10 km. Pre identifikáciu opakujúcej sa poistnej udalosti za sledované obdobie sa
tým pádom za jedno miesto poistenia považuje rádius 5 km od výskytu poistnej udalosti (vzdialenosť 5
km každým smerom komunikácie od miesta výskytu poistnej udalosti).

17.

V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod
sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie viac po sebe
nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú
spoločnú príčinnú súvislosť.

18.

Záplavou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá
určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia,
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a
poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v
priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Povodňou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie definícia povodne v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom
bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,
platí to aj na stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza k
zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre účely tejto rámcovej dohody povodňou rozumie aj
vyhlásenie ll.stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo vyhlásenie lll.stupňa povodňovej
aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov.

19.

20.

21.

Prepočet na modifikované ceny sa vykonáva nasledovne: obstarávacia cena poistenej veci,
vedená v účtovníctve poisteného sa prenásobí príslušným koeficientom podľa roku obstarania
poistenej veci. Výška koeficientu prepočtu na modifikované ceny je uvedená v nasledujúcej
tabuľke
rok
nádob.
-

22.

Index

do 1983

2,12

1984 až 1990

1,65

1991 až 1998

1,43

1999 až 2006

1,10

2007 až 2010

1,00

Dojednáva sa, že v prípade poistenia na modifikované ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
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23.

cenách.
Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 80 % zo
stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia
Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.

1.2

Poistenie pre prípad odcudzenia veci

1.2.1

Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil
poistenej veci nasledujúcim spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne
otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľné násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy,
ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa
zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na
jej
riadne otvorenie,
f) krádežou, pri ktorej páchateľ' preukázateľné prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace
poistenú
vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho
odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú
nemôže byť zodpovedný,
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ' použil proti poistenému, jeho
pracovníkovi
alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.

1.2.2

Osobitné dojednania

1.

Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie
smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti
osobe vlastníka poisteného majetku.
Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj "vnútorný a vonkajší vandalizmus. (zistený aj nezistený
páchateľ)
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci
spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného priestoru, prekoná
prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo
zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické
poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad
krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej
odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla
a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlová
brúska a pod.)
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť
a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť

2.
3.

4.
5.
6.

7.
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poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v
priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
8.
9.

10.

Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach na mobiliári (veci osadené
v exteriéroch mesta), objektoch verejného osvetlenia a dopravnom značení akceptovať šetrenie
Mestskou políciou a to do výšky škody 250 € .
Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva
územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných pomôcok (notebooky,
tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa pre prípad živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu
rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska,
ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu
(motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej republiky
a krajín Európskej únie).

1.2.3

Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu

1.2.3.1

Zabezpečenie vchodových dverí miestnosti/objektu

1.
2.

Poistná suma do 5 000,00 EUR - uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho systému)
Poistná suma do 8 300,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky
Poistná suma do 16 600,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný další zámok, bezpečnostná
závora a oplechované dvere.
Poistná suma do 33 200,00 EUR- bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu,
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, dalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu alebo zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou s
uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou.
Nad 33 200,00 EUR- trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS napojená na
pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.

3.

4.

5.

1.2.3.2
1.

Pre prípad krádeže peňazí - finančnej hotovosti umiestnených v uzamknutej pokladni alebo
zásuvke, prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
Pre finančnú hotovosť, ceniny, cennosti, cenné papiere, ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov
uložené počas alebo v uzamknutých zásuvkách alebo pokladni v čase:
a) od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
b) uloženia peňazí v pokladni alebo uzamykateľnej zásuvke,
c) prenosu peňazí oprávnenou osobou do uzamykateľnej zásuvky alebo pokladne v mieste
poistenia musia byť splnené nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
- nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
- pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
-

v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 350,00 EUR musia
byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,

-

2.

prenos peňazí do uzamknutej pokladne alebo zásuvky v mieste poistenia musí byť
vykonávaný oprávnenou osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, finančná hotovosť musí byť
uložená:
a) do výšky 500,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo pokladňou,
b) do výšky 1 000,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo poklad ňou
a s dalším zabezpečením. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna fyzická ochrana
alebo strážna službu, alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej
polície.
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c)

do výšky 3 000,00 Eur v uzamknutom trezore. Miestnosť v ktorej sa trezor nachádza musí byť
v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené.
d) do výšky 20 600,00 EUR v uzamknutom trezore a s ďalším zabezpečením. Miestnosť v ktorej
sa trezor nachádza musí byť v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť
zatvorené. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna
službu, alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.
V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byť splnené nasledovné spôsoby
zabezpečenia:
a) do sumy 5 000,00 EUR poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou,
b) do sumy 16 600,00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia osoba
vybavená strelnou zbraňou (napr. Mestská polícia).

3.

1.3

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1.3.1
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Poistenie strojov a zariadení
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení vrátane elektroniky
akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a
obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka
výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja, vady
materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
chybou obsluhy, nešíkovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
pádom stroja,
roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku),
zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
vniknutie cudzieho predmetu.
Osobitné dojednania
Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacia hodnota
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.
Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne
40 zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia
34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť.
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:
a) náklady posudkového znalca,
b) náklady na hľadanie príčiny škody,
c) náklady na zemné a výkopové práce,
d) náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a
počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.
Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú poistením kryté aj náklady na leteckú prepravu náhradných
dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. Plnenie za tieto náklady je
obmedzené sumou spolu 34 000,00 EUR.
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť
a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
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7.

1.4

1.4.1

poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v
priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia
strojov.

Poistenie elektroniky
Poistením elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie
elektronických zariadení.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje
záruka výrobcu),
b) pádom stroja,
c) skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, vadou izolácie,
d) chybou obsluhy, neopatmosťou, nešikovnosťou, nedbalosťou,
e) zlyhanie meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky.
Osobitné dojednania
1. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacia hodnota
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného
2. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
3. Dojednáva sa, že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne
40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
4. Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia
34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosti. Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne
viacnáklady vrátane:
4.1
náklady posudkového znalca,
4.2
náklady na hľadanie príčiny škody,
4.3
náklady na zemné a výkopové práce,
4.4
náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu
a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.
5. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky z motorového vozidla za podmienky, že
motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknuté a poistená elektronika sa nachádzala
v kufri, alebo uzatvárateľnej prepážke motorového vozidla.
6. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva
územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných pomôcok (notebooky,
tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa pre prípad živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu
rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska,
ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu
(motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej republiky a krajín
Európskej únie).
7. Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť
a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného
od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu
poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
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8.

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia
strojov.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci - sklo, sklenené výplne, sklenené
steny, fólie na sklách, sklo so špeciálnou povrchovo u úpravou (nápisy, mafby, gravírovanie, iná
výzdoba na skle), svetelné a neónové nápisy a reklamy - akoukoľvek náhodnou udalosťou okrem
nasledovných prípadov:
Poistenie sa nevzťahuje
Na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy, na škody vzniknuté pri doprave
poistených vecí, pri montáži a demontáži poistených vecí ani na škody, ktoré vznikli v súvislosti s
vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia.
Poistné hodnoty
Poistnou hodnotou je hodnota nového skla rovnakého prevedenia, vrátane nalepených
neodnímatefných snímačov zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb alebo
inej výzdoby, ak sú súčasťou poisteného skla (poistenie na novú hodnotu).
Poistenie sa dojednáva na 1. riziko
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť
a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je
v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.

1.6
1.6.1

Požadovaný minimálny rozsah pre poistenie zodpovednosti za škodu
Požadovaný rozsah limitov odškodnenia z poistenia zodpovednosti za škodu právnických
osôb
Poistník/poistený: Mesto Žiar nad Hronom
Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti ktoré nastanú v priebehu poistného
obdobia

1.

V prípade vzniku nového subjektu patriaceho do pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom sa bude
poistenie riadiť podmienkami dohodnutými v tejto poistnej zmluve

2.

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ' za neho nahradil
poškodeným
uplatnené
a
preukázané
nároky
na
náhradu
škody,
ktorá
vznikla
poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci
ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za
takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.

3.

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre ktoré
bolo v dobe trvania poistenia poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku
poškodeného na náhradu škody (poistný princíp "claims made") a škoda vznikla najneskôr
3 roky pred dňom platnosti a účinnosti poistnej zmluvy.
Predmet poistenia:
činnosti v súlade so zákonom číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov
a rozhodnutí štátnych orgánov,

1.6.2
1.

2.

činnosti v zmysle Výpisu z obchodného registra a zriaďovacích listín,
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3.
4.

činnosti vykonávané subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného.
Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
a. vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho
konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a
nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí,
b. ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, spôsobené na prenajatých
budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
c. spôsobenú na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na
spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej
pomoci,
d. vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a
dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou
poisťovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne,
e. na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na
mieste, kde sa obvykle odkladajú,
f. zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou
nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ' poistený za
takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,
g. vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia
a ak je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolupoisteného spravidla spojené
odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na
mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa
príslušných právnych predpisov,
h. vzniknuté na zdraví alebo na veciach žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti poisteného. Toto dojednanie sa vzťahuje aj na školské úrazy žiakov na
lyžiarskom a plaveckom výcviku alebo iných akciách organizovaných školou alebo školským
zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného.
i. ktoré sú definované ako následná finančná ujma, resp. ušlý zisk.
4.1 Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie
ostatných európskych štátov.
4.2 Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na
plnenie poistiteľa, za poisteného výdavky:
a) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto
konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia
poistiteľa, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia
poisteného, a to na všetkých stupňoch,
b) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté
poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť,
c) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom
v trestnom konaní vedenom proti poistenému.

Článok III.
Miesto poskytnutia služby
1.

Mesto Žiar nad Hronom, Štefana Moysesa 46, 96501 Žiar nad Hronom.
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Článok IV.
Oznámenie poistnej udalosti
1.

2.

Poistnú udalosť je poistený povinný oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu telefonicky na číslo
alebo písomne do 14 dní od okamihu, kedy sa o vzniku poistnej udalosti dozvedel, na
adresu:
Lehota poskytnutia služby
2.1 Začiatok poistenia:
01.01.2015,00.00 hodín.
2.2 Trvanie poistenia do:
31.12.2017,24.00 hodín.

Článok V.
Cena za poskytnutia služby a spôsob stanovenia kritérií
1.
2.

Cena za poskytnutia služby je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších
predpisov a je vyjadrená v EUR.
Sadzby pre výpočet poistného, uvedené v tejto poistnej zmluve sú záväzné po celú dobu poistenia.

2.1 Ročné poistné pre jednotlivé riziká je nasledovné:
Ročné poistné v EUR

Riziko
Poistenie maietku
Komplexné prípadné združené živelné poistenie
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Postenie majetku - ročné poistné celkom
Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu - ročné poistné celkom

POISTENIE MAJETKU + POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
ročné poistné celkom

Spôsob platenia štvrťročne, a to nasledovne:
Dátum úhrad jednotlivých splátok
1. splátka k 15.01.2015, 15.01.2016, 15.01.2017
2. splátka k 15.04.2015, 15.04.2016, 15.04.2017
3. splátka k 15.07.2015, 15.07.2016,
4. splátka k 15.10.2015, 15.10.2016,

Výška poistného za štvrťrok v EUR

15.07.2017
15.10.2017

2.3 Celková cena ponúknutej služby za jedno poistné obdobie (jeden rok) je konečná. Poisťovacie služby sú
oslobodené od DPH.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.

Poistenie sa vzťahuje aj na spolupoistené subjekty v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad
Hronom.

2.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy možno vykonávať iba formou písomných dodatkov,
podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú
príslušné súdy Slovenskej republiky.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej

3.
4.
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zverejnenia v zmysle osobitných právnych predpisov.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Uchádzač nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto časti svojimi Všeobecnými
poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných
poistných podmienok.
Na právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
Spory vyplývajúce zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa na
riešení sporu nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na území
Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ
jedno vyhotovenie.
Poistným maklérom v tomto poistení je maklérska spoločnosť Jozef Sojka - UNKAS, s.r.o., ul. Horná
67,97401 Banská Bystrica.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a
účinnosť dňom 01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle poistníka.
Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že do plnenia svojich zmluvných záväzkov vstúpia dňom
začatia poistného obdobia k predmetu poistenia.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Ponuka ceny služby
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Návrh Poistnej zmluvy o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Príloha č. 4 - Všeobecné poistné podmienky
Príloha č ,4a - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
Príloha č. 4b - Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou
udalosťou, alebo vodou z vodovodných potrubí
Príloha č. 4c - Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad krádeže
Príloha č. 4d -Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Príloha č. 4e - Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad vandalizmu
Príloha č. 4f- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektroniky a strojov
Príloha č.4g - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu

V Žiari nad Hronom, dňa

Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

V

dňa

pečiatka a podpis poisťovateľa
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VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

Časť 2 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla

Minimálne zmluvné podmienky
Rámcová zmluva č
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej "rámcová zmluva")
Zmluvné strany
Poistník:

Mesto Žiar nad H r o n o m

Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený

Štefana Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

IČO:
DIČ:
Bankové
spojenie:
IBAN:

00321125
2020804478
VÚB, a.s.
Číslo účtu: 14621422/0200
SK8702000000000014621422
ďalej len "poistník"

PoisťovateF:
Obchodné
meno:
Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
Reg. č.:
Ev. č.:
Bankové
spojenie:
IBAN:
ďalej len "poisťovateľ"

66

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

Preambula
Táto rámcová zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou
motorového vozidla sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník na
obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku
verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014, ktorého úspešným uchádzačom
sa stal poisťovateľ'
Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.

3.

Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (dalej len "poistenie zodpovednosti"), t. j. súboru vozidiel
ktorých vlastníkom alebo držiteľom je Mesto Žiar nad Hronom (dalej len "flotila"), záväzok poisťovateľa
zabezpečiť poistníkovi služby v rozsahu definovanom v tejto zmluve a záväzok poistníka tieto služby
prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného stanoveného v zmysle tejto zmluvy. Súbor vozidiel je
uvedený v Zozname vozidiel (dalej len "Zoznam vozidiel"), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako
Príloha č. 1.
Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa na základe písomnej výzvy poistníka
predložiť poistníkovi v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh Poistnej zmluvy o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v 3 rovnopisoch
(dalej len „Poistná zmluva"), predmetom ktorej budú služby poisťovateľa v rozsahu definovanom v tejto
rámcovej zmluve.
Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
platia príslušné ustanovenia zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušné.

Článok II
Vznik poistenia
1. Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 - Zoznam vozidiel začína dňom 1.1.2015 a je v Zozname
vozidiel uvedený ako začiatok poistenia.
2. Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel pri uzatváraní tejto zmluvy, môže vzniknúť aj
rozšírením Zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) zaslaním riadne vyplnenej Prihlášky do poistenia (cfalej len "Prihláška"), v elektronickej podobe z
elektronickej (e-mailovej) adresy kontaktnej osoby poistníka, resp. príslušného sprostredkovateľa
poistenia, ktorý vykonáva starostlivosť o uvedenú zmluvu, ktorú sa poistník zaväzuje oznámiť
poisťovateľovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy. Poistenie prihláseného vozidla alebo vozidiel
takýmto spôsobom začína dňom uvedeným na Prihláške..
b) okamihom podpísania riadne vyplnenej Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán
Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia podpísaním Prihlášky je deň uvedený na
Prihláške..
c) poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti

Článok III
Doba poistenia, poistné obdobie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2015 do 31.12.2017.
Poistným obdobím flotily je kalendárny rok.
Prvé poistné obdobie je od 01.01.2015 do 31.12. 2015. Ďalším poistným obdobím je opakovane vždy
nasledujúci kalendárny rok.
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Článok IV
Limity poistného plnenia
1.

Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú:
5 000 000,00 EUR za škodu na zdraví podľa bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a
1 000 000,00 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne
vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, škody na ušlom zisku
a to bez ohľadu na počet poškodených pričom limity poistného plnenia pre jednotlivé vozidlá flotily sa
uvádzajú do Zoznamu vozidiel alebo na Prihlášku.

Článok V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Článok V
Výška, platba a splatnosť poistného

Výška poistného sa určí podľa sadzieb poistného v zmysle sadzobníka poisťovateľa pre flotilové povinné
zmluvné poistenie (dalej len "Sadzobník"), ktorý tvorí Prílohu tejto zmluvy.
Poisťovateľ nebude uplatňovať bonus/malus.
Poisťovateľ' poskytne poistníkovi celkovú zFavu vo výške
% zo základného poistného.
Sadzby poistného uvedené v sadzobníku a zľava poistného uvedená v ods. č.3 tohto článku sú záväzné a
nemenné počas celej doby trvania poistenia.
Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších
predpisov.
Podľa zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie
služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná 0,- Eur.
Poisťovateľ' pravidelne vykonáva predpis (vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému
poistnému, a to vždy naraz pre celú flotilu, poistné je splatné k dátumu uvedenom na tomto predpise
(vyúčtovaní) poistného, Predpisom (vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické
oznámenie výšky a splatnosti poistného, ktoré poisťovateľ zasiela poistníkovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne k 15.01.2015,15.01.2016,15.01.2017.
V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je poisťovateľ
oprávnený podľa sadzobníka predpísať poistníkovi prorátne (pomerné) poistné priebežne v závislosti od
zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť poistné v termíne jeho splatnosti uvedenom v
predpise (vyúčtovaní) takéhoto poistného,
Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho
pripísania na účet poisťovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VI
Správa flotilového poistenia
1.

2.

3.
4.

Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia, resp. pri prihlásení vozidla do poistenia riadne uviesť všetky
požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom Zoznamu vozidiel, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy,
Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, ktorá má za následok zánik poistenia najneskôr do
30 dní odo dňa jej vzniku, Oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zaslaním dokladu preukazujúcom
príslušnú skutočnosť (dalej len "doklad"), pričom zaslanie dokladu je možné vykonať elektronicky.
Poisťovateľ sa zaväzuje uskutočňovať zmeny v poistnej zmluve do 12 hodín od doručenia požiadavky po
zaslanie potrebných dokladov (dopoistenie, od poistenie, iné zmeny v poistnej zmluve).
Poisťovateľ vydá poistníkovi na každé vozidlo flotily potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu,

Článok VII
Zánik poistenia
1.
2.

Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú je dojednané.
Poistnú zmluvu je možné vypovedať v lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
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3.

Poistnú zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia,
vypovedaná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1.

Uchádzač nemôže znížiť rozsah poistenia dojednaný v tejto zmluve svojimi Všeobecnými
poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných
podmienok.

2.

Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká povinné zmluvné poistenie
celej flotily tejto zmluvy.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.
Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve a v prílohách tejto
zmluvy sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia.
Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene.
Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné
súdy Slovenskej republiky.
Prípadné súdne spory budú zmluvné strany najprv riešiť vzájomnou dohodou. V prípade že k dohode
nedôjde, budú tieto riešiť súdnou cestou. Miestne príslušným je súd podfa sídla poisteného.
Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných
ustanovení.
Na strane poistníka vystupuje ako sprostredkovateľ poistenia Jozef SOJKA - UNKAS s.r.o., ul. Horná 67,
Banská Bystrica.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne
podpísali.
Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ
jedno vyhotovenie.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť
dňom 01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle poistníka
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Zoznam vozidiel
Príloha č. 2 - Sadzobník
Príloha č. 2 - Všeobecné poistné podmienky
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.4 - Návrh Poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistenií za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

V Žiari nad Hronom, dňa

Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

V

dňa

pečiatka a podpis poisťovateľa

P.č.

ŠPZ

ZH413YC
osobné
ZH273AX
osobné
ZH880AZ
nákladné špeciálne
ZH398BF
nákladné špeciálne
ZH397BF
nákladné špeciálne
ZH396BF
nákladné špeciálne
ZH461BF
nákladné špeciálne
ZH462BF
náves špec.za traktor ZH506YC
náves špec.za traktor ZH507YC
nákladné špeciálne
ZH970BF
prac. stroj samohybný ZHZ011
nákladné špeciálne
ZH990BI
nákladné špeciálne
ZH981BI
traktor koles. poľn.
ZH546AD
traktor koles. poľn.
ZH544AD
vysokozdvižný vozík
vysokozdvižný vozík
špeciálne
ZH971BJ
špeciálne
ZH587BJ
príves nákl. špec.
ZH483YD
nákladné špeciálne
ZH847BK
prac. stroj samohybný ZHZ023
prac. stroj samohybný ZHZ024
osobné
ZH808AV
osobné
ZH149BR
osobné
ZH267BR

Druh vozidla
PV-01 RV-01
ŠKODA Octavia
VWCADDY LIFE
MERCEDES-BENZ 1824 AK 952.56
MERCEDES-BENZ 1824 AK 952.56
MITSUBISHI CANTER FE84
MERCEDES-BENZ 1828 957.54
MERCEDES-BENZ 1828 957.54
SEKO SAM 5/450/90 GC
SEKO SAM 5/ 500/150 GC
MERCEDES-BENZ 1824 950.50
BUCHER CITY CAT CC2020
MERCEDES-BENZ UNIMOG U400
MERCEDES-BENZ UNIMOG U400
ZETOR 10541 PROXIMA PLUS
ZETOR FORTERRA 125
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Časť 3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO

Minimálne zmluvné podmienky
Rámcová zmluva č
o poistení motorových a prípojných vozidiel - KASKO
uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zmluvné strany
Poistník:

M e s t o Žiar n a d H r o n o m

Ulica, číslo

Štefana Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

PSČ, obec
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Bankové
spojenie:
IBAN:

00321125
2020804478
VÚB, a.s.
Číslo účtu: 14621422/0200
SK8702000000000014621422
dalej len "poistník"

PoisťovateP:
Obchodné
meno:
Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
Reg. č.:
Ev. č.:
Bankové
spojenie:
IBAN:
cfalej len "poisťovateľ'
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Preambula
Táto rámcová zmluva na poistenie "Motorových a prípojných vozidiel - KASKO" sa uzatvára ako výsledok verejného
obstarávania v zmysle § 3 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Poistník na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania
podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom 23857-WYS dňa
07.10.2014, ktorého úspešným uchádzačom sa stal poisťovateľ.

Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú podmienky pre poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, častí
vozidiel a príslušenstva tvoriaceho štandardnú a povinnú výbavu vozidiel, ktorých vlastníkom alebo držiteľom je
Mesto Žiar nad Hronom (dalej len "flotila"), záväzok poisťovateľa zabezpečiť poistníkovi služby poistenia
definované v tejto zmluve a záväzok poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného
stanoveného v zmysle tejto zmluvy. Súbor vozidiel je uvedený v Zozname vozidiel (dalej len "Zoznam vozidiel"),
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1.
Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa predložiť poistníkovi na základe písomnej výzvy
poistníka v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh na uzavretie Poistnej zmluvy o poistení motorových
a prípojných vozidiel - KASKO (dalej len „Poistná zmluva"), predmetom ktorej bude záväzok poisťovateľa
poskytnúť poistníkovi služby poistenia v rozsahu definovanom v tejto zmluve

Článok II
Vznik poistenia
1.
2.

Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v prílohe č: 1 začína dňom 1.1.2015 a je v Zozname vozidiel uvedený ako
začiatok poistenia..
Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel pri uzatváraní tejto zmluvy, môže vzniknúť aj
rozšírením Zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) Zaslaním Prihlášky do poistenia (dalej len "Prihláška"), v elektronickej podobe z elektronickej (e-mailovej)
adresy kontaktnej osoby poistníka, resp. príslušného sprostredkovateľa poistenia, ktorý vykonáva starostlivosť
o uvedenú zmluvu, ktorú sa poistník zaväzuje oznámiť poistovetelovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy.
Poistenie prihláseného vozidla alebo vozidiel takýmto spôsobom začína dňom uvedeným na Prihláške, nie
však skôr ako je deň doručenia Prihlášky v dohodnutej forme na elektronickú (e-mailovú) adresu poisťovateľa,
ktorá bude poistníkovi oznámená bezodkladne po podpise tejto zmluvy. Poistník je povinný najneskôr do 3 dní
od takéhoto prihlásenia vozidla do poistenia, doručiť poisťovateľovi požadované doklady týkajúce sa vozidiel a
to najmä: osvedčenie o evidencii vozidla (resp. technický preukaz), faktúra (resp. doklad o stanovení poistnej
sumy vozidla). Ak si túto povinnosť nesplní, poisťovateľ má právo od takto dojednaného poistenia odstúpiť;
pričom poistenie zaniká od počiatku dňom doručenia odstúpenia poistníkovi.
b)

Okamihom podpísania Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Začiatok poistenia
vozidiel vstupujúcich do poistenia podpísaním Prihlášky je deň uvedený na Prihláške, nie však skôr ako je deň
podpísania Prihlášky obidvoma zmluvnými stranami. Poistník je povinný najneskôr do 3 dní od takéhoto
prihlásenia vozidla do poistenia, doručiť poisťovateľovi podpísanú prihlášku a požadované doklady týkajúce sa
vozidiel a to najmä: osvedčenie o evidencii vozidla (resp. technický preukaz), faktúra (resp. doklad o stanovení
poistnej sumy vozidla). Ak si túto povinnosť nesplní, poisťovateľ má právo od takto dojednaného poistenia
odstúpiť; pričom poistenie zaniká od počiatku dňom doručenia odstúpenia poistníkovi.
Článok III
Doba poistenia, poistné obdobie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2015 do 31.12.2017.
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2.

Poistným obdobím flotily je kalendárny rok.
Prvé poistné obdobie je od 01.01.2015 do 31.12. 2015. Ďalším poistným obdobím je opakovane vždy nasledujúci
kalendárny rok.
Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo flotile sa riadi poistným obdobím flotily. Prvé poistné obdobie
pre poistenie vozidla flotily, ktorého poistenie začalo po dni začiatku poistného obdobia flotily začína dňom začiatku
poistenia uvedeným na Prihláške. Koniec prvého poistného obdobia takéhoto dodatočne poisteného vozidla je
zhodný s koncom poistného obdobia tejto flotilovej zmluvy. Ďalšie poistné obdobia takéhoto vozidla plynú zhodne s
poistným obdobím flotily. Poistné za prvé poistné obdobie bude u takéhoto' vozidla stanovené pomerne podľa dĺžky
trvania poistenia, ktoré vzniklo v zmysle čl. II. ods. 2 tejto zmluvy, s výnimkou, ak poistenie takéhoto vozidla v
prvom poistnom období zanikne z dôvodu poistnej udalosti - totálnej škody. V takomto prípade je prvým poistným
obdobím vozidla flotily jeden rok a začína odo dňa začiatku poistenia takéhoto vozidla(čl. II. ods.2), pričom
poisťovateľovi prináleží poistné za celé poistné obdobie poistenia príslušného vozidla.
Článok IV
Rozsah poistenia

1. Vozidlá poistníka sú u poisťovateľa poistené pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, pre
prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti( bez výluky len pri totálnej škode), pre prípad
odcudzenia vozidla a jeho častí (od počiatku) a pre prípad vandalizmu (akéhokoľvek)..
2. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 0 Eur pre všetky vozidlá poistené v zmysle tejto zmluvy.
3. V rámci havarijného poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel. Poistenie čelných skiel sa dojednáva
so spoluúčasťou 0 Eur.
4. V rámci havarijného poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách, na poistnú
sumu 1 000 Eur na jedno vozidlo, bez spoluúčasti.
5. Územná platnosť poistenia: geografické územie Európy.
6. Poisťovateľ akceptuje aktuálny spôsob zabezpečenia motorových vozidiel pre prípad odcudzenia, vstupujúcich
do poistenia k začiatku účinnosti tejto zmluvy.
7. Dojednáva sa, že v prípade opravy motorového vozidla v zmluvnom servise poisťovateľa, poisťovateľ akceptuje
servisom fakturovanú normohodinu bez obmedzenia. Ak došlo k poistnej udalosti v zahraničí je poistený povinný
preukázať jej vznik predovšetkým potvrdením policajných orgánov alebo vyplnením správy o nehode, zápisom
o poškodení vyhotoveným zahraničným partnerom poisťovateľa, prípadne po dohode s poisťovateľom iným
hodnoverným spôsobom. Poisťovateľ uhradí náklady na vyprostenie, odtiahnutie a uskladnenie poškodeného
vozidla v zahraničí, ako aj náklady na nutnú opravu a spojazdnenie vozidla.
8. Poisťovateľ poskytne poistníkovi možnosť bezplatne využívať asistenčné služby .
9. V rámci poistenia je dojednanie aj úrazové poistenie osôb vo vozidle. Dojednáva sa poistenie pre prípad smrti
následkom úrazu s poistnou sumou 5 000.-EUR, Trvalé následky úrazu s poistnou sumou 5 000 EUR a denné
odškodné v nemocnici so sumou 5 EUR/ deň.
Článok V
Výška, platba a splatnosť poistného
1.

Pre výpočet poistného pre osobné, dodávkové a malé nákladné vozidlá s celkovou najväčšou prípustnou
hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg platí sadzba poistného vo výške
% . Táto sadzba je platná pre
prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku
živelnej udalosti, pre prípad odcudzenia vozidla a jeho častí a pre prípad vandalizmu , na geografickom území
Európy.
2. Pre výpočet poistného pre nákladné, prípojné a špeciálne vozidlá s celkovou najväčšou prípustnou hmotnosťou
nad 3 500 kg, pre traktory s prideleným evidenčným číslom platí sadzba poistného vo výške
% . Táto
sadzba je platná pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, poškodenia alebo zničenia
vozidla v dôsledku živelnej udalosti, pre prípad odcudzenia vozidla a jeho častí a pre prípad vandalizmu, na
geografickom území Európy.
3. Sadzby poistného v zmysle ods. 1 a ods.2 tohto článku sú záväzné a nemenné počas celej doby trvania
poistenia.
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4. Dojednáva sa, že poisťovateľ nebude uplatňovať systém malus za nepriaznivý škodový priebeh.
5. Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR Č. 18/1996 Z.Z. o cenách, v znení neskorších
predpisov.
6. Podľa zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od
DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná 0,- Eur
7. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne. Poisťovateľ pravidelne vykonáva
predpis(vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému poistnému, a to vždy naraz pre celú
flotilu. Dojednáva sa, že poistné je splatné k dátumu uvedenom na tomto predpise (vyúčtovaním) poistného
Predpisom (vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické oznámenie výšky a splatnosti
poistného, ktoré poisťovaleľ zasiela poistníkovi.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne k 15.01.2015,15.01.2016,15.01.2017.
9. Poisťovateľ nebude uplatňovať prirážku za polročné splátky poistného.
10. V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je poisťovateľ
oprávnený podľa sadzobníka predpísať poistníkovi prorátne (pomerné) poistné priebežne v závislosti od
zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť poistné v termíne jeho splatnosti uvedenej v
predpise (vyúčtovaní) takéhoto poistného.
11. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania
na účet poisťovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
Článok VI
Správa flotilového poistenia
1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom
Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poistník je povinný vozidlá odhlasovať z poistenia do 30 dní od zmeny majúcej za následok zánik poistenia
dokladovaním tejto zmeny príslušným dokladom. Odhlásenie vozidla z poistenia je možné vykonať elektronickou
formou zaslaním oznámenia z elektronickej adresy poistníka na elektronickú adresu poisťovateľa a doložením
príslušného dokladu, preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia alebo zaslaním odhlásenia a
príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia prostredníctvom faxu alebo pošty.
3. Poisťovateľ sa zaväzuje uskutočňovať zmeny v poistnej zmluve do 12 hodín od doručenia požiadavky po
zaslanie potrebných dokladov (dopoistenie, od poistenie, iné zmeny v poistnej zmluve).

Článok VII
Zánik poistenia
1.
2.
3.

Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané.
Poistnú zmluvu je možné vypovedať v lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
Poistnú zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od jej uzavretia, výpovedná
lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne.

Článok VIII
Záverečné ustanovenie
1.

Uchádzač nemôže znížiť rozsah poistenia dojednaný v tejto zmluve svojimi Všeobecnými
poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných
podmienok.

2.

Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká havarijné poistenie celej flotily tejto
zmluvy.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán, ak nieje v tejto zmluve uvedené inak.
Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve a v prílohách zmluvy sú

3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia.
Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene.
Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné súdy
Slovenskej republiky.
Prípadné spory budú zmluvné strany najprv riešiť vzájomnou dohodou. V prípade že k dohode nedôjde, budú
tieto riešiť cestou príslušného súdu podľa sídla poisteného.
Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných
ustanovení.
Na strane poistníka vystupuje ako sprostredkovateľ poistenia Jozef SOJKA - UNKAS s.r.o. , ul. Horná 67,
Banská Bystrica.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali.
Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ jedno
vyhotovenie.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka.
Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva obdrží poistník a jeden poisťovateľ.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Zoznam vozidiel
Príloha č. 2 - Všeobecné poistné podmienky
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 - Návrh Poistnej zmluvy o poistení motorových a prípojných vozidiel - KASKO

V Žiari nad Hronom, dňa

Mg r. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom
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Časť 4 - Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel

Minimálne zmluvné podmienky
Rámcová zmluva č
o poistení lomu stroja a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel
uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(dalej "rámcová zmluva")
Zmluvné strany
Poistník:

M e s t o Žiar n a d H r o n o m

Ulica, číslo
PSČ,obec
Zastúpený

Štefana Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

IČO:
DIČ:
Bankové

00321125
2020804478
VÚB, a.s.

spojenie:
IBAN:

Číslo účtu: 14621422/0200
SK8702000000000014621422
ďalej len "poistník"

Poisťovateľ:
Obchodné
meno:
Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
Reg. č.:
Ev. č.:
Bankové
spojenie:
IBAN:
dalej len "poisťovateľ1
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Preambula
Táto rámcová zmluva na poistenie "Lom stroja a Havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel" sa uzatvára
ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník na obstaranie predmetu poistnej zmluvy použil
postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.195/2014 pod
číslo 23857-WYS dňa 07.10.2014, ktorého úspešným uchádzačom sa stal poisťovateľ.

Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú poistné podmienky pre havarijné poistenie a lom stroja motorových
špeciálnych vozidiel, a špeciálnych zariadení, ktorých špecifikácia je priložená v Zozname, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto zmluvy, záväzok poisťovateľa zabezpečiť poistníkovi služby poistenia špecifikované v tejto zmluve a
záväzok poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného v zmysle tejto zmluvy.
Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa predložiť poistníkovi na základe písomnej výzvy
poistníka v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh na uzavretie Poistnej zmluvy o poistení lomu stroja
a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel" (ďalej len „Poistná zmluva"), predmetom ktorej bude
záväzok poisťovateľa poskytnúť poistníkovi služby poistenia v rozsahu definovanom v tejto zmluve

Článok II
Druh poistenia
1.

Lom stroja a Havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel

Článok III
Predmet poistenia
1.

2.
3.

Predmetom poistenia je havarijné poistenie a lom stroja motorových špeciálnych vozidiel, a špeciálnych
zariadení, ktorých špecifikácia je priložená v Zozname, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Poistené je vozidlo,
jeho časť a príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu.
Poistené na novú hodnotu
Pre predmety poistenia sa poistenie dojednáva pre náhodnú poistnú udalosť, ktorá nastane nečakane a náhle
a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného predmetu

Článok IV
Územná platnosť
1.

Územie Slovenskej republiky
Článok V
Poistné obdobie

1.
2.
3.
4.

Začiatok poistenia 1.1.2015 od 00,00 hod.
Koniec poistenia 31.12.2017 do 24,00 hod.
Poistná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2017
Poistnú zmluvu je možné vypovedať v zmysle Občianskeho zákonníka
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Článok VI
Spoluúčasť
1.
2.
3.

Spoluúčasť: Havarijné poistenie - 0,- EUR
Spoluúčasť: Lom stroja - 0,- EUR
Predmetná poistná zmluva je dojednaná bez spoluúčasti.
Článok VII
Rozsah poistenia, poistné riziká

1.

Poistenie sa dojednáva pre riziká:
- poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie
- odcudzenie celého vozidla alebo jeho časti
- poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti
- úmysleným poškodením alebo zničením vozidla - vandalizmus

2.

Poistenie sa dojednáva aj pre krytie strojom a elektroniky:
- predmetom sú stroje, strojné alebo elektronické zariadenia a prístroje vo vlastníctve poisteného,
špecifikované v poistnej zmluve podľa jednotlivých položiek
- poistenie sa vzťahuje na poistené veci počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke, demontáže a následnej
spätnej montáže za účelom údržby alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia
- súčasne sú poistné - elektronické súčasti vecí, nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti riadiacej
alebo regulačnej jednotky, olejové alebo plynoví, kondenzátory, elektrické meniče a vypínače
Článok VIII
Osobitné dojednania

1.

2.

Pre havarijné poistenie je dalej dojednané:
- poistenie sa dojednáva pre všetky vozidlá bez spoluúčasti
- sú kryté poistením aj čelné sklá vozidiel - bez spoluúčasti
- územná platnosť - SR
- v prípade opravy motorového vozidla v zmluvnom servise
fakturovanú normohodinu bez obmedzenia

poisťovateľa,

poisťovateľ

akceptuje

Pre poistné krytie strojov a elektroniky - lom stroja je dojednané:
Poistenému vznikne právo na poistné krytie ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
- požiarom, hasením požiaru alebo následným strhnutím, ošľahnutím, ktoré nebolo zapríčinené požiarom,
vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu
- priamym úderom blesku
- chemickým výbuchom
- víchricou alebo krupobitím
- povodňou
- záplavou
- zosuvom pôdy
- ťarchou snehu alebo ľadovej vrstvy
- nárazom vozidla, dymom, nárazovou vlnou
- vodou unikajúcou v dôsledku poruchy privádzacieho a odpadového potrubia, vodovodného systému vrátane
armatúr
- kvapalinou alebo parou unikajúcou z vykurovacích systémov
- spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia
- sadaním pôdy
- krádežou, vlámaním
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-

lúpežou
vandalským činom po uskutočnenom vlámaní
krádežou pojazdných strojov
krádežou prenosných strojov, elektronických zariadení alebo strojov a zariadení, ktoré sú zabudované
v alebo na motorovom vozidle alebo podvozku

-

poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci spôsobenú náhodnou škodovou udalosťou,
ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia,
poistenie sa vzťahuje na predmete poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti s udalosťou
uvedenej v dojednanej poistnej zmluve, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistené plnenie,

-

3.

poistnou hodnotou je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou je nová hodnota
veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci,
- v prípade poistnej udalosti vzniknutej na bloku alebo hlave motora vrátane príslušenstva a piestov, započíta
poisťovateľ nahradzované poškodené časti, poistené veci s amortizáciou, najviac však 10%.
Podpoistenie sa uplatňovať v tejto zmluve nebude.

4.

Sadzba pre výpočet poistného je záväzná po celú dobu poistenia.

5.

Dojednáva sa, že poisťovateľ bude v priebehu poistného obdobia akceptovať možnosť zmeny v počte a druhu
vozidiel.

6.

Poistná zmluva sa uzatvára prostredníctvom Jozef Sojka - UNKAS, s.r.o., ul. Horná 67,974 01 Banská Bystrica
Článok IX
Splatnosť poistného

1.

Poistné je splatné v ročnej splátke v termíne k 15.01.2015,15.01.2016,15.04.2017.
Článok X
Záverečné ustanovenia

1.

Uchádzač nemôže znížiť rozsah poistenia dojednaný v tejto zmluve svojimi Všeobecnými
poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných
podmienok.

2.

Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve sú úplné a pravdivé.
Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva obdrží poistník a jeden poisťovateľ.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Zoznam vozidiel a strojov
Príloha č. 2 - Všeobecné poistné podmienky
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 - Návrh Poistnej zmluvy o poistení lomu stroja a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel

V Žiari nad Hronom, dňa

Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom
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Časť 5 - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Minimálne zmluvné podmienky
Rámcová zmluva č
o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu
uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(dalej "rámcová zmluva")
Zmluvné strany
Poistník:

M e s t o Žiar nad H r o n o m

Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený

Štefana Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

IČO:
DIČ:
Bankové
spojenie:
IBAN:

00321125
2020804478
VÚB, a.s.
Číslo účtu: 14621422/0200
SK8702000000000014621422
cfalej len "poistník"

Poisťovateľ:
Obchodné
meno:
Ulica, číslo
PSČ,obec
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
Reg. č.:
Ev. č.:
Bankové
spojenie:
IBAN:
dalej len "poisťovateľ'
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Preambula
Táto rámcová zmluva na poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa uzatvára ako výsledok verejného
obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Poistník na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania
podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom 23857-WYS dňa
07.10.2014, ktorého úspešným uchádzačom sa stal poisťovatef.

Článok I
Predmet rámcovej zmluvy
1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú podmienky pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu,
záväzok poisťovateľa poskytovať poistníkovi na základe Poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za
environmentálnu škodu (dalej len „Poistná zmluva") služby poistenia v rozsahu definovanom v tejto zmluve
a záväzok poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného stanoveného v tejto zmluve.
2. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa na základe písomnej výzvy poistníka predložiť
poistníkovi v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh Poistnej zmluvy v 3 rovnopisoch, predmetom ktorej
budú služby poisťovateľa v rozsahu definovanom v tejto rámcovej zmluve.

Článok II
Druh poistenia
2.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Článok III
Rozsah poistenia a poistné riziká

1.

Poisťovateľ nahradí za poisteného neočakávanú, nepredvídateľnú alebo náhodnú škodu na zdraví alebo škodu na
veci, spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenou v poistnej
zmluve, ak poistený za škodu na zdraví alebo škodu na veci zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť škodu na zdraví alebo škodu na veci ak škodová udalosť
vznikla počas doby trvania poistenia a zároveň došlo k uplatneniu nároku na náhradu škody na zdraví alebo škodu
na veci.

2.

Poisťovateľ nahradí za poisteného „environmentálnu škodu" spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich látok
v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenej v poistnej zmluve, ak poistený za environmentálnu škodu zodpovedá
v zmysle všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov, alebo ak je povinný v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov poistené náklady pri environmentálnej škode alebo bezprostrednej hrozbe
environmentálnej škody znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť environmentálnu škodu alebo poistné
náklady, ktoré boli vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej
škody ktorá vznikla v mieste prevádzky poisteného počas doby trvania poistenia a ktorej prvé zistenie nastalo
počas doby trvania poistenia.

3.

Poisťovateľ nahradí za poisteného „environmentálnu škodu" spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich látok
v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenej v poistnej zmluve, ak poistený za environmentálnu škodu zodpovedá
v zmysle všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov, alebo ak je povinný v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov poistené náklady pri environmentálnej škode alebo bezprostrednej hrozbe
environmentálnej škody znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť environmentálnu škodu alebo poistné
náklady ktoré boli vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej
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4.

škody ktorá vznikla mimo miesta prevádzky prevádzky poisteného počas doby trvania poistenia a ktorej prvé
zistenie nastalo počas doby trvania poistenia
Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzkovania
skládky odpadu.

Článok IV
Územná platnosť
1.

Územie Slovenskej republiky

Článok V
Poistné obdobie
5.
6.
7.
8.

Začiatok poistenia: 1.1.2015 od 00,00 hod.
Koniec poistenia: 31.12.2017 do 24,00 hod.
Poistná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2017
Poistnú zmluvu je možné vypovedať v zmysle Občianskeho zákonníka

Článok VI
Spoluúčasť
1.

Spoluúčasť max. 5% min. 1000.- EUR

Článok VII
Poistená činnosť

1.

Skládka odpadov Horné Opatovce - Žiar nad Hronom

Článok VIII
Poistná suma
1.

Poistná suma je 500 000.- EUR

Článok IX
Poistné a splatnosť poistného

1.
2.

Celková výška ročného poistného je
EUR.
Zmluvné strany sa dohodli že poistné bude splatné v štvrťročných splátkach termínoch do 15.01,15.04., 15.07.
a 15.10.

3.

Zmluvné strany sa dohodli že poistné ostáva nemenné počas celej doby platnosti poistnej zmluvy.
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Článok X
Osobitné dojednania
1.

Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil náklady konania v súvislosti so zodpovednosťou za
škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok.

2.

Poisťovateľ nahradí za poisteného aj poisteným účelne vynaložené náklady mimosúdneho prerokovania
nárokov na náhradu škody vyplývajúcej zo zodpovednosti za škodu spôsobenú skutočným únikom
znečisťujúcich látok.

3.

Bezprostredná hrozba environmentálnej škody - je dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže
dôjsť k environmentálnej škode.

4.

Environmentálna škoda - znamená poškodenie životného prostredia (vrátane chránených druhov a chránených
biotopov), ktoré je chránené všeobecne záväznými environmentálnymi právnymi predpismi. Environmentálna
škoda musí byť neočakávaná nepredvídateľná alebo náhodná.

5.

Miesto prevádzky - znamená akúkoľvek nehnuteľnosť, ktorá je v súčasnosti alebo bola v minulosti vlastnená
poisteným, prenajatá poisteným inému, alebo ktorú poistený užíva pre účely výkonu poistenej činnosti.

6.

Náhrada nákladov konania - je náhrada trov občianskeho súdneho konania proti poistenému o náhrade škody
spôsobenej poistenému činnosťou alebo výrokom za ktorú poistený zodpovedá a ktorú je poistený povinný
uhradiť.

7.

Škoda - znamená environmentálnu škodu alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody. Škoda
znamená aj škoda na zdraví alebo škoda na veci.

8.

Škoda na zdraví - je akákoľvek majetková alebo nemajetková ujma spôsobená poškodením zdravia alebo
smrťou fyzickej osoby vrátane ušného zisku.

9.

Škoda na veci - je fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane inej s tým súvisiacej majetkovej ujmy alebo ušného
zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú hmotnú vec.

10. Škodová udalosť - je udalosť, vrátane dlhodobého alebo opakujúceho sa pôsobenia vplyvov rovnakého alebo
podobného pôvodu počas ktorých dochádza ku vzniku škody a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na
poistné plnenie.
11. Únik znečisťujúcich látok - znamená vypustenie, rozptýlenie, únik akýchkoľvek nebezpečných alebo znečistenie
spôsobujúcich pevných, kvapalných alebo plynných látok, emisii, tepelné účinky vrátane dymu, výparov, sadze,
popolčeka, kyseiín, zásad, chemikálii či odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu.
12. Uplatnenie nároku na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci - je akákoľvek písomná požiadavka, návrh
na začatie súdneho konania, arbitrážne konanie alebo akékoľvek správne či iné úradné konanie voči
poistenému týkajúce sa škodovej udalosti.
13. Životné prostredie - je voda, pôda, ovzdušie, geologický podklad, rastlinstvo a živočíšstvo (s výnimkou človeka).
Článok X
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len číselnými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto zmluve sú úplné
a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poistnej zmluvy podstatnú.
Poistník uzatvára túto zmluvu vo vlastnom mene.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu je dobrovoľne
podpísali.
Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Rámcová zmluva sa uzatvára prostredníctvom Jozef Sojka - UNKAS s.r.o., ul. Horná č. 67, Banská Bystrica.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali.
Táto rámcová zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a
poisťovateľ jedno vyhotovenie.
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9.

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Všeobecné poistné podmienky
Príloha č. 2 - Návrh Poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií

V Žiari nad Hronom, dňa

Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

V

, dňa,

pečiatka a podpis poisťovateľa
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VEREJNÁ SÚŤAŽ
Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:
Spo[očné obstarávanie poistných služieb pre
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

B.4 Prílohy

Dátum vypracovania súťažných podkladov: 03.10.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

Príloha č. 1
Časť 1 -

Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
(v prípade skupiny, názov skupiny a údaje za každého člena skupiny)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kritérium

Cena v EUR bez DPH

Celková cena za predmet zákazky
(celkové poistné súboru majetku za 36 mesiacov)

poistné služby sú oslobodené od DPH

Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 1
Časť 2 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
(v prípade skupiny, názov skupiny a údaje za každého člena skupiny)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kritérium

Cena v EUR bez DPH

Celková cena za predmet zákazky
(celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov)

poistné služby sú oslobodené od DPH

Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

90

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

Príloha č. 1
Časť 3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
(v prípade skupiny, názov skupiny a údaje za každého člena skupiny)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kritérium

Cena v EUR bez DPH

Celková cena za predmet zákazky
(celkové poistné súboru vozidiel za 36 mesiacov)

poistné služby sú oslobodené od DPH

Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 1
Časť 4 - Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
(v prípade skupiny, názov skupiny a údaje za každého člena skupiny)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kritérium

Cena v EUR bez DPH

Celková cena za predmet zákazky
(celkové poistné súboru vozidiel a strojov za 36 mesiacov)

poistné služby sú oslobodené od DPH

Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 1
Časť 5 - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
(v prípade skupiny, názov skupiny a údaje za každého člena skupiny)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kritérium

Cena v EUR bez DPH

Celková cena za predmet zákazky
(celkové poistné za 36 mesiacov)

poistné služby sú oslobodené od DPH

Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 2
Časť 1 -

Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu

Predmet poistenia majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu

Predmet poistenia
Komplexné prípadne združené živelné poistenie
Nehnuteľný majetok - súbor Mesto Žiar nad Hronom
a spolupoistené organizácie

Hnuteľný prevádzkový majetok (stroje, prístroje, zariadenia,
technológie, elektroník,) - súbor - Mesto Žiar nad Hronom
a spolupoistené organizácie
odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady na spojené s dodatoč.projektovými a plánovacími prác.
náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami
za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas
sviatkov, ako aj expresné príplatky

Predmet poistenia
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Stavebné súčastí a príslušenstvo nehnuteľností vrátane
obstarania na 1.Riziko
Prevádzkový hnuteľný majetok vrátane obstarania na
1. Riziko
Peniaze, ceniny, drahé kovy, denná tržba
Súbor objektov verejného osvetlenia
Peniaze a ceniny - preprava poslom
Vandalizmus zistený, nezistený páchateľ - hnuteľné a
nehnuteľné
veci na 1.Riziko
Predmet poistenia
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho
vonkajšie otvory budov, vrátane nápisov, fólií, malieb na
1. Riziko
súbor skiel, pultov, vitrín vo vnútri budov na 1. Riziko
Svetelné a neónové nápisy alebo reklamy na 1. Riziko
Predmet poistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu
všeobecná - prevádzková zodpovednosť
zodpovednosť za veci vnesené - Mesto Žiar nad Hronom
a spolupoistené organizácie

regresné náhrady zdravotných a sociálnej poisťovne - Mesto
Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

25 575 251,80 EUR

Nová cena

4 775 971,74 EUR

Nová cena

30 000 EUR

Nová cena

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

16 600 EUR

Na 1.riziko,nová cena

16 600 EUR

Na 1. riziko, nová cena

10 000 EUR
5 000 EUR
1 660 EUR

Nová cena
Na 1.riziko,nová cena
Nová cena

10 000 EUR

Na 1. riziko, nová cena

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

5 000 EUR
5 000 EUR
2 000 EUR
Poistná suma
v EUR

Na 1. riziko, na nové
ceny

Spôsob
poistenia
Do výšky poistnej sumy

50 000 EUR
Do výšky poistnej sumy
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PV-01 RV-01
ŠKODA Octavia
VW CADDY LIFE
MERCEDES-BENZ 1824 AK 952.56
MERCEDES-BENZ 1824 AK 952.56
MITSUBISHI CANTER FE84
MERCEDES-BENZ 1828 957.54
MERCEDES-BENZ 1828 957.54
SEKO SAM 5/450/90 GC
SEKO SAM 5/500/150 GC
MERCEDES-BENZ 1824 950.50
BUCHER CITY CAT CC2020
MERCEDES-BENZ UNIMOG U400
MERCEDES-BENZ UNIMOG U400
ZETOR 10541 PROXIMA PLUS
ZETOR FORTERRA 125
DESTA E20
DESTA E20
MERCEDES-BENZ 1828 957.54
MERCEDES-BENZ 1828 957.54
HUFFERMANN HAR 18.70
MAN TGS 26, 320 30S
TEREX TL210
TEREX TL210
ŠKODA OCTAVIA
ŠKODA ROOMSTER 5J
ŠKODA RAPID NH12F4

Tov. značka a typ vozidla
U5HV0630161RB0042
TMBAE61ZX72132543
WV2ZZZ2KZ8X102095
WDB9525631L456653
WDB9525631L456822
TYBFE84BE6DU19686
WDB9575411V222261
WDB9575421V222276
1013994
1013923
WDB9505031L456050
TEB50CC20B8108073
WDB4051031V226950
WDB4051031V226929
000R3B4J41KC01282
000F4G4L41LS02900
3960122
3960123
WDB9575411V227000
WDB9575411V227015
W09HAR1870CH15085
WMA30SZZ6CP036414
TL02100327
TL02100328
TMBAE61Z772078540
TMBNM25J4E5032693
TMBEM6NH9E4536909

VIN/číslo motora
2006
2007
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010i
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009

.-

ZH413YC
osobné
ZH273AX
ZH880AZ
osobné
nákladné špeciálne
ZH398BF
ZH397BF
nákladné špeciálne
nákladné špeciálne
ZH396BF
nákladné špeciálne
ZH461BF
nákladné špeciálne
ZH462BF
náves špec.za traktor ZH506YC
náves špec.za traktor ZH507YC
nákladné špeciálne
ZH970BF
prac. stroj samohybný ZHZ011
nákladné špeciálne
ZH990BI
nákladné špeciálne
ZH981BI
traktor koles. pofn.
ZH546AD
traktor koles. poľn.
ZH544AD
vysokozdvižný vozík
vysokozdvižný vozík
špeciálne
ZH971BJ
špeciálne
ZH587BJ
prives nákl. špec.
ZH483YD
nákladné špeciálne
ZH847BK
prac. stroj samohybný ZHZ023
prac. stroj samohybný ZHZ024
osobné
ZH808AV
osobné
ZH149BR
osobné
ZH267BR

ŠPZ

ä'?
Počet Celk.
Zdvih,
Výkon
sed. hmot.
objem
o

CD

O

CM

CO

O o O o o
O O

LO"

LO
LO
LO"

LO
LO
CM
CNJ

CO
O
LO
I-LO

LO

r - r-- o

LO

cd

LO"

CO

LO
CD
CM

LO~

LO
CD
CM

OO

o

LO"

o>

o

LO

CD

o_

-a- o
CO
CM
CM
CM

o
o
LO
CM
CO
O
CO
O
OO

o
o

o
CM
CO
CO

O
O)
LO
CD
CM
LO
O
CM

r--

-

CD_

LO~

CM

CD
CD

CD
LO°
CD
LO"

CO

CD

CD
CD_

LO~

CD
LO"
LO"

CM

LO

LO~

cd

NA153680
NA153681
NA046920
NA192908
PA972768
PA972769
PB549117
NA405208
NA432515

o

CD

18000
18000
18000
26000
14000
14000
2030
1676
1610

CD

O CD_
O O o
LO~

CD
CD

OO

oranžová 6883
oranžová 6883
čierna
oranžová 10518
šedá tmavá 6702
šedá tmavá 6702
1968
biela 1197
biela 1197

CD

o
CD_

10200
18000
4500
12500
12500
6000
8000

LIMIT

io~

CD
LO~

6374
2970
4249
4249
4156
4156

2030
2176
18000
18000
6500
18000
18000

CD
C
^D

1968
1595
6374
6374
2977
6883
6883

SC965836
SD095623
SF245546
SD409113
SD443974
SD409048
SD444847
SD444848
SD327060
SD327059
SD443987 J
NA030927
NA117860
NA117859
SD260885
SD366790

Číslo TP
LO

CD

T—
TT—
O
CNJ

O)

2011
2012
2012
2012
2012
2007
2014
2014

šedá
čierna
šedá met.
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
červená
červená
žlto-šedá
žlto-šedá

Farba

o o
o CD

0069

Druh vozidla

u-l
Ch

O O O o_ C D O C D o_
O O O O CD O O O o
LO"

o

CM

LO

o

o

CM

co"

LO
CO
CM

CM
CM

LO"

X—

CT)

CO
CM

LO~

CM

CD

CM

LO"

o

LO
CM

LO"

CM

cd

LO~

LO
LO
LO

CO
CO
CO
CO
CO

o

ra

A3

E

C
O
CT

L—
<13

CM

P.č.

Tov. značka a typ vozidla

VIN/číslo motora

š *

Farba

[ ZH413YC] Prív. vozík- 01 RV - 01 | U5HV0630161RB0042 | 2006 | šedá
ZH273AX ŠKODA Octavia
TMBAE61ZX72132543 2007
čierna
| ZH880AZ j| VW CADDY LIFE
| WV2ZZZ2KZ8X102095 2008
šedá I
ZETOR 10541 PROXIMA
ZH546AD
000R3B4J41KC01282 2009 červená
PLUS
ZH544AD| ZETOR FORTERRA 125i 000F4G4L41LS02900 || 2009 | červená
čierna
ZH808AV ŠKODA OCTAVIA
TMBAE61Z772078540 2007
metal.
ZH149BR | ŠKODA ROOMSTER 5J | TMBNM25J4E5032693 | 2014
biela |
ZH267BR ŠKODA RAPID NH12F4 TMBEM6NH9E4536909 2014
biela

ŠPZ
o

oj

CO

1676 NA405208 | SR,ČR,EU I
1610 NA432515
SR,ČR,EU

r-.
o
CT>
o
CO

CO

co"

SR,ČR,EU

2030 PB549117

SR,ČR,EU

8000 SD366790 I SR,ČR,EU J

LO

1197|
1197

o

6000 SD260885

o
o

1968

CO

Spoluúčasť

H-Ž-O-V

H-Ž-O-V 1 12 260,001
H-Ž-O-V 13015,00

o
o
o
o

28 017,00

H-Ž-O-Vl 69 674,50 i

Poistná
suma
1 H-Ž-O-V]
726,95 1
H-Ž-O-V 36 303,86
H-Ž-O-V |1 21 011,491
Riziká

H-Ž-O-V 74434,50

o

4156i

O
o

4156

Úz. platn.
o

1968
1595i

Číslo TP

1 SC965836 J1 SR, ČR, EU
2030 SD095623 SR,ČR,EU
2176 SF245546 JI SR,ČR,EU 1

Celk.
Zdvih,
KW
hmot.
objem

\o
0\

CD

CO

o

CO

CO

CO

Q.'

CM

CO

LO

E
-a>
>
>oN
O
Z

CO

OO

>o
£
Q

O
1—
C
OL

O
CO
CO

oi

o

VVDB4051031V226929

WDB9575411V222261

ZH981BI

ZH461BF

-

WDB4051031V226950

.aj

Z5
U 400
1828

MERCEDESBENZ
MERCEDESBENZ
MERCEDESBENZ

CD
CD

957.54

UNIMOG U400

UNIMOG U400

CITY CAT CC 2020

>to
m

ZH990BI

>O
CD
>
O
JŔ

950.50

nákl. voz.
špeciálne

nákl. voz.
špeciálne

nákl. voz.
špeciálne

prac. stroj
samohybný

,

295680,00

2011

2011
2010

NA
030927
NA
117860
NA
117859
SD
444847

NM+MO
ČOVINA
NM+MO
ČOVINA
6883 18000 oranž. CNG

233880,00

2010

4249 12500 oranž.

275663,50

2009
SD
443987

4249 12500 oranž.

4500 oranž.

53550,00

2009

s
z

276332,28

295680,00

-

40460,00

2009

NM+MO
6374 18000 oranž.
ČOVINA

41650,00
40460,00

2009

o
CM

2970

LO
^—

TEB50CC2DBB108073 BUCHER

>.

1824

nákl. voz.
špeciálne

S
z

ZHZ011

ZH970BF

C

MERCEDESWDB95D5031L456050
BENZ

o

Vysokozdvižný vozík

CD

3960123

o

r--

Vysokozdvižný vozík

CO

3960122

88226,60
2010

SD
327059

10200 oranž.

LO

SG 400

náves špec.
za traktor

SAM/5/500/150
G

87084,20

2010

SD
327060

6900 oranž.

o

1013923 SEKO

náves špec.
za traktor

SAM5/450/90GC

88904,90
2010

SD
409048

6500 oranž.

2977

CD
O

1013994 SEKO

nákl. voz.
špeciálne

FE84

159883,65

2010

NM+MO SD
ČOVINA 443974

oranž.

6374

CO

ZH507YC

CANTER

TYBFEB4BE6DU19586 MITSUBISHI

nákl. voz.
špeciálne

952.56

159883,63

o

T—

ZH506YC

1824 AK

WDB9525631L456B22

Nová cena

o

6374
O

ZH396BF

»CI

MERCEDESBENZ

N
>
O
1—
2010

Palivo

CL

NM+MO SD
ČOVINA 409113

Farba

Najv.
hmot.
oo
oO
-R-

ZH397BF

č

nákl. voz.
špeciálne

KW Objem
O
CO

952.56

Druh. voz.

Ô

1824 AK

Typ vozidla

1—

MERCEDESBENZ

WDB95255331L456653

M
CL
•CO

ZH398BF

Obchodný
názov
ZUBJO

Číslo karosérie

rCJ\

CM
LO
CD
CO

o
CO
co
CD

CM

CM'

CO

H
CO
CQ
O
>
z
-3
LU
CĹ

>

UJ

CO

CO

CJ>

ZHZ021

co

TL210

TL210

kolesový
TL021 00328 nakladač 121
TEREX

HAR
18.70
2012
2012

2012

NA
046920
PA
972768
PA
972769

čierna
6702

6702
8 000

8 000

2012

NM+MO NA
ČOVINA 192908

10518 40000 oranž.

z
S
-z.

šedá
tmavá
šedá
tmavá

S

prac. stroj
samohybný

prac, stroj
samohybný

2011

NA
153681

6883 18000 oranž. CNG

CO
CM

kolesový
TL02100327 nakladač 121
TEREX

príves 251
Huffermann

nákl. voz.
špeciálne

nákl. voz.
špeciálne

2011

NA
153680

6883 18000 oranž. CNG

2010

LO
O
CO

ZHZ023

VV09HAR1870CH15085

957.54

nákl. voz.
špeciálne

_

SD
444848

6883 18000 oranž. CNG

LO
O

CM

ZH483YD

1828

MERCEDESBENZ

I

957.54

nákl. voz.
špeciálne
CO

CM

KHN 18/6

1828

MERCEDESBENZ

957.54
o

ZH847BK

1828

CNI

hákový
nakladač, ťahač
VVMA30SZZ6CP036414
MAN TGS
26.320 6x4 BL

VVDB9575411V227015

-<

ZH587BJ

LU
<I—
>

WDB9575411V227000

a)

ZH971BJ

"co

MERCEDESBENZ

"O
CO
c
cô
>N
o

VVDB9575421V222276

£
o
c
o

ZH462BF

115000,00

115000,00

30000,00

120000,00

456480,00

456480.00

281092,28

OO

0\

OÍ

03

o
CM

CM

