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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom 
13.10.2014 5374/2014 JUDr. Michaela Krnčoková 14.10.2014 

045 - 6787136 

Vec: Podlimitná zákazka - „Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom 
a spolupoistené organizácie" -Vysvetlenie súťažných podkladov 

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 13. októbra 2014 podlimitnej zákazky 
„Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie" 
zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014 
zasielame nasledovné vysvetlenie: 

Otázka č. 1: 
Technická alebo odborná spôsobilosť - vysvetliť akými dokladmi je potrebné preukázať splnenie 

podmienky účasti podľa § 28 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

Odpoveď č. 1: 
Verejný obstarávateľ požaduje podmienky účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní preukázať nasledovne: 

a) Zoznamom úspešne realizovaných zmlúv za predchádzajúce tri roky (2011,2012,2013), pričom 
uchádzač musí preukázať minimálne 3 skúsenosti s poskytnutím požadovanej služby. 

časť 1- zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia majetku a poistenia všeobecnej 
zodpovednosti 

časť 2 - zoznam poskytnutých služieb v oblasti povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel 
časť 3 - zoznam poskytnutých služieb v oblasti havarijného poistenia motorových vozidiel 
časť 4 - zoznam poskytnutých služieb v oblasti poistenia lomu stroja a špeciálnych motorových 

vozidiel 
časť 5 - zoznam poskytnutých služieb v oblasti zodpovednosti za environmentálnu škodu 

Predložený zoznam musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje odberateľa (obchodné meno a sídlo) 
b) celkový predpis ročného poistného v Eur bez DPH 
c) lehota (obdobie) poskytovania služby 

b) Verejný obstarávateľ musí zároveň predložiť minimálne 2 referencie za predchádzajúce tri roky 
(2011,2012,2013) s obdobným predmetom poskytnutia služby s predpisom ročného poisteného pre 
jedného odberateľa alebo verejného obstarávateľa nasledovne: 
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časť 1 - poskytnuté služby v oblasti poistenia majetku a poistenia 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 

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 

Predložiť minimálne 2 referencie za predchádzajúce tri roky (2011,2012,2013) znamená, že za 
predchádzajúce 3 roky (2011,2012,2013) je potrebné predložiť 2 referencie za celé predchádzajúce 
tri roky a výška každej jednej referencie musí byť - časť 1 - min. 9.000,00 Eur, časť 2 - min. 
3.000,00 Eur časť 3 - min. 3.000,00 Eur, časť 4 -min. 36.000 Eur, časť 5 - min. 3.000,00 Eur, 
pričom nie je podstatné z ktorého roku v rámci predchádzajúcich 3 rokov referencie budú, t.j. 
referencie môžu byť aj z jedného roku v rámci predchádzajúcich 3 rokov. 

Vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Spoločné obstarávanie poistných služieb pre 
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie" tvorí súčasť súťažných podkladov. 

S pozdravom 

Ing. Mariana Páleníková 
prednostka 
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