
1 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom 
21.10.2014 5374/2014 JUDr. Michaela Krnčoková 22.10.2014 

045 - 6787136 

Vec: Podlimitná zákazka - „Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom 
a spolupoistené organizácie" -Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 21. 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: 
Je možné predložiť len jednu ponuku tak, že na niektoré časti podlimitnej zákazky bude ponuka predložená 
ako 100% podiel poisťovne a na niektoré časti bude ponuky predložená ako spolupoistenie s inou 
poisťovňou? Akým spôsobom je potrebné jednotlivé časti označiť? 

Odpoveď č. 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 alebo ako člen skupiny 
dodávateľov. Každú jednu ponuku je potrebné vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu označenej 
nasledovnými údajmi: 
• adresa verejného obstarávateľa 
• 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 

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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