
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Dunajská Streda
IČO:  00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Hlavná 50/16,929 01, Dunajská Streda 
Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Pápay, Ing. Zuzana Andrássy
Telefón: +421 315903941
Fax: +421 315903941
Email: vo@3connect.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.dunstreda.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
6
Hlavné miesto poskytovania služieb:  mesto Dunajská Streda
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je Postná zmluva na poistenie majetku a 
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na dvoch rokov na 
dobu trvania od 16.10.2013 do 15.10.2014.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 66515200-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota/Od:  8 000,0000 Do :   20 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže 
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených 
kópií: 
1.§ 26 ods. 1 písm. a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 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 - výpis z registra trestov nie starší ako tri 
mesiace 
2.§ 26 ods. 1 písm. b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
3.§ 26 ods. 1 písm. c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri 
mesiace 
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4.§ 26 ods. 1 písm. d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej 
poisťovne nie starším ako tri mesiace 
5.§ 26 ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením 
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 
6.§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu 
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku- dokladom o oprávnení podnikať, alebo 
dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou 
7.§ 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností 
ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať- čestným vyhlásením 
8.§ 26 ods. 1 písm. h)nemá právoplatne uložený zákaz vo verejnom obstarávaní- čestným vyhlásením 
9.nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny a alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola bola 
subdodávateľom vo vzťahu ku zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia- čestným 
prehlásením 
10. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy,platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na 
ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia- čestným vyhlásením 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie 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. 
Bod. č.8,č.9 a č. 10 uchádzač preukáže čestným vyhlásením.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie 
splnenia podmienok úcasti: Uchádzac v ponuke predloží nasledovné 
doklady a dokumenty, ktorými preukazuje svoje financné a 
ekonomické postavenie : Doklady v zmysle § 27 ods. 1, písm. d) 
prehladom o celkovom obrate alebo prehladom o dosiahnutom obrate 
v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske 
roky /2010,2011,2012/ za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 
alebo zacatia prevádzkovania cinnosti. Na preukázanie financného a 
ekonomického postavenia môže uchádzac využit financné zdroje inej 
osoby, bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí 
uchádzac verejnému obstarávatelovi preukázat, že pri plnení zmluvy 
bude môct reálne disponovat so zdrojmi osoby, ktorej postavenie 
využíva na preukázanie financného a ekonomického postavenia. Ak 
uchádzac nedokáže z objektívnych dôvodov preukázat financné a 
ekonomické postavenie dokladom požadovaným verejným 
obstarávatelom, môže ho preukázat iným dokladom, ktorý verejný 
obstarávatel môže uznat za vhodný, ktorým sa preukazuje toto 
financné a ekonomické postavenie.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzac v ponuke predloží
nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilost na 
poskytnutie služby:  
Doklady v zmysle 
§ 28 ods. 1, písm. a) - 
zoznamom dodávok poskytnutých služieb podobného charakteru za 
predchádzajúce tri roky / 2010 až 2012/ , minimálne 5-tich zmlúv za 
každý jeden rok s uvedením cien, lehôt dodania a odberatelov : ak 
odberatelom 1. bol verejný obstarávatel podla tohto zákona, dôkaz o 
plnení potvrdí tento verejný obstarávatel 2. bola iná osoba ako 
verejný obstarávatel, dôkaz o plnení potvrdí odberatel. Ak to nie je 
možné, vyhlásením uchádzaca o ich dodaní. 
- Uchádzac v ponuke predloží : Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie 
poistovacej cinnosti pre poistný druh poistenie majetku, 
zodpovednosti za škodu alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie 
vykonávat poistovaciu cinnost na území Slovenskej republiky 
poistovni z iného clenského štátu na základe práva slobodného 
poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobocky v súlade 
so zákonom c. 8/2008 Z.z. o poistovníctve a o zmena a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
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IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba:  Najnižšia cena
IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Nie
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
VO-poistenie

IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.09.2013 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.09.2013 08:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.09.2013 08:30
Miesto :  Miesto: Otváranie časti ponúk " Ostatné " sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa dňa 20.9.2013 o
8.30.Táto časť otvárania je v zmysle § 41 neverejná. Otváranie časti ponuky označenej ako Kritériá, vykoná komisia len
vo vzťahu k ponukám, ktoré nebudú vylúčené. 
Uchádzačom, ktorých ponuky nebudú vylúčené , verejný obstarávateľ odošle oznámenie, v ktorom uvedie miesto, 
dátum a hodinu otvárania časti ponúk označených, ako Kritériá.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

A) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzac bez financného nároku voci
verejnému obstarávatelovi, a to bez ohladu na výsledok verejného obstarávania. 
B) Komunikácia medzi verejným obstarávatelom a uchádzacmi bude prebiehat elektronickými prostriedkami, preto každý
uchádzac na prvej strane ponuky a v žiadosti o súťažné podklady urcí platnú emailovú adresu. Adresa verejného
obstarávateľa, kde treba vyžiadať súťažné podkaldy, resp.kde treba zaslať otázky a žiadosti o vysvetlenie je
vo@3connect.sk 
C)- verejný obstarávatel si vyhradzuje právo neuzavriet si zmluvu ak najnižšia cenová ponuka prekrocí predpokladané
financné možnosti verejného obstarávatela na realizáciu predmetu zákazky 
D) V prípade, že vítaz sútaže odmieta uzavriet zmluvu v lehote viazanosti ponúk, resp. odstupi uz od uzavretej zmluvy
,verejný obstarávatel si vyhradzuje právo rokovat o uzavretí zmluvy s dalším 
uchádzacom v poradí. 
E) Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov predložte elektronicky, zaslaním žiadosti o poskytnutie súťažných 
podkladov na na emailovú adresu vo@3connect.sk. V žiadosti o SP uvedie každý záujemca 
svoju platnú emailovú adresu, nakoľko SP a odpovede na otázky týkajúce sa SP budú zaslané elektronicky. Súťažné
podklady budú zaslané všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o súťažné podklady. 
F)Otázky resp. vysvetlenia k súťažným podkladom môžete zaslať najneskôr do 13.9.2013 na emailovú adresu 
vo@3connect.sk.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
30.08.2013

3/3


