
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
v zmysle § 117  zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

1. Názov zákazky : Poistenie autoparku agentúry SARIO cez PZP a Havarijné poistenie 
na roky 2022 a 2023 

 

2. Predmet zákazky : 

Predmetom zákazky je poistenie flotily agentúry SARIO a to prostredníctvom poistnej 
zmluvy na havarijné poistenie motorových vozidiel a poistnej zmluvy na povinné 
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla.  
 

3. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov : Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu    

Sídlo : Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  (od 01.01.2022 nové sídlo Mlynské Nivy 
44/B, 811 03 Bratislava)     

IČO : 36070513      

Kontaktné osoby:  

1)  Dušan Holaza, Telefón: +421 910 828 326, email: dusan.holaza@sario.sk 

2) Martin Boleček, Telefón: +421 910 828 284, email: martin.bolecek@sario.sk   
      

4. Opis a rozsah zákazky : 

Predmetom zákazky je havarijné poistenie motorových vozidiel pre prípad živelnej 
udalosti, odcudzenia, vandalizmu a havárie, a povinné zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistenie zahŕňa  
poistenie čelného skla.  
 

5. Zatriedenie predmetu obstarávania podľa klasifikácií platných v Európskych 
spoločenstvách: 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník 
66 51 6100-1 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla 
66 51 4110-0 – Poistenie motorových vozidiel 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: viď. bod 14. 
 

7. Typ zmluvného vzťahu:  
 Poistná flotilová zmluva - uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.12. 2023 

 
8. Termín plnenia : 

01 / 2022 – 12 / 2023 (2 roky) 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
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Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného 
obstarávateľa, splatnosť poistného bude raz ročne na základe vystavenej faktúry / 
vyúčtovania / avíza na úhradu. Splatnosť je 14 dní odo dňa prevzatia poisteným. 

 

10. Rozdelenie predmetu zákazky: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
 

11. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 

 

12. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky : 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva so svojimi prílohami č.1 
Návrh na plnenie kritérií, Prílohou č. 2. Cenník poistenia a prílohou č. 3 Zoznam 
vozidiel 2021  

 

13. Lehota a podmienky predloženia cenových ponúk : 

Verejný obstarávateľ žiada súťažnú ponuku doručiť do 23.12.2021 do 14:00 hod. 
miestneho času. Uchádzači predložia svoje ponuky elektronicky zaslaním svojej 
ponuky na e-mailové adresy uvedené v bode 3. Výzvy. V predmete správy bude 
uvedený názov súťaže: „Poistenie autoparku agentúry SARIO cez PZP a Havarijné 
poistenie na roky 2022 a 2023“. Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk 
nebude prijatá. 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk, resp. určenie predpokladanej 
hodnoty zákazky na základe doručených cenových ponúk : 

Na základe doručených ponúk v rámci tohto prieskumu trhu bude vypočítaný ich 
aritmetický priemer: 

1. Menší < ako 50 000,- EUR bez DPH verejný obstarávateľ / obstarávateľ na 
základe tohto prieskumu trhu zaradí cenové ponuky do vyhodnotenia za účelom 
zadania zákazky ( prijatia ponuky ) na vyššie uvedený predmet zákazky a to za 
nasledovných podmienok: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH 

Verejný obstarávateľ / obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie 
uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH (ponuka sa umiestni na prvom 
mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa 
počtu doručených ponúk) 

Úspešným  uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka v porovnaní s 
ostatnými cenovými ponukami bude najnižšou cenou v EUR s DPH a splní 
požadované podmienky účasti  a požiadavky na ponuku. 

V zmysle § 117, bod 5  zákona č. 343/2015 Z.z., verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f). Splnenie vyššie uvedených podmienok si verejný obstarávateľ / obstarávateľ  
overí sám z verejne dostupných zdrojov. V prípade, že preukázanie oprávnenosti 
dodávať tovar, poskytovať práce alebo službu uchádzač preukazuje iným dokladom 
ako je Výpis z OR SR alebo Výpis zo ŽR SR, je povinný kópiu takéto dokladu predložiť 
spolu so svojou cenovou ponukou. 



 

Verejný obstarávateľ / obstarávateľ úspešnému uchádzačovi zašle na podpis návrh 
Mandátnej zmluvy a vyzve ho na jej podpísanie. 

2. Väčší alebo rovný ≥ ako 50 000,- EUR bez DPH verejný obstarávateľ / 
obstarávateľ na základe tohto prieskumu trhu nepristúpi k uzavretiu obchodného 

vzťahu zadaním zákazky, ale prieskum bude slúžiť len pre účely určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). V takom prípade z predložených cenových 

ponúk oslovených uchádzačov nevyplýva pre nich žiadny záväzok z ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

 

15. Podmienky účasti :  

15.1 Oprávnenie realizovať predmet zákazky: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a schopnosť 
realizovať predmet zákazky. Uvedené požiadavky deklaruje:  

1) výpisom z obchodného registra (postačuje odkaz na príslušnú databázu) alebo 

2) výpisom zo zoznamu hospodárskych subjektov, môže byť preukázané aj na základe 
čestného vyhlásenia alebo prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.  

15.2 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá „uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

 

16. Použitie elektronickej aukcie : 

Nepoužije sa 

 

17. Ponuka uchádzača musí obsahovať : 

     17.1 Doklady podľa bodu 15. 

     17.2 Vyplnenú Prílohu č.1 – Návrh na plnenie kritérií (2 ročné obdobie!!!) 

     17.3 Vyplnenú prílohu č.2 – Cenník (excel) 

     17.4 Návrh Rámcovej dohody – uchádzač predkladá vlastný návrh 

 

18. Podmienky vyhodnotenia ponúk 

18.1  Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

18.2  Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po 
vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku 
verejný obstarávateľ príjme bude odoslané oznámenie o jej prijatí. 

18.3  Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom elektronickej 
pošty. 

  

19. Ďalšie informácie  

Lehota viazanosti ponúk: 31.01.2022 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 



 

Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 
námietky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači 
písomne vyrozumení.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo nepristúpiť k podpisu 
zmluvy v prípade záporného stanoviska od zriaďovateľa. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 14.12.2021 

 

 

 

 

          

      Dušan Holaza,v.r. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií 

 

Verejný obstarávateľ:   Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 

    Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

    IČO: 36070513 

 

Názov predmetu zákazky:  Poistenie autoparku agentúry SARIO cez PZP a Havarijné 
poistenie na roky 2022 a 2023 

 

Hospodársky subjekt (názov a sídlo): 

IČO:  

DIČ: 

IČ DPH:  

 

Cena bude uvedená v eurách (EUR alebo €). Uchádzač ocení všetky uvedené položky. Cenu 
uvedie v zložení: cena bez DPH, 20% DPH, cena s DPH. 

 
Cena bez DPH DPH  20% Cena s DPH 

Celková cena za predmet zákazky 
(PZP + Havarijné na obdobie  2 
rokov zahŕňajúca aj daň z 
poistenia)  

   

 

Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk : 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky.   

 

Konečné poradie uchádzačov sa stanoví podľa celkovej ceny, víťazom bude uchádzač 
s najnižšou cenou, na poslednom mieste bude uchádzač s najvyššou cenou.  

 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača: 

 

Meno a priezvisko : .......................................... 

telefónne číslo: .......................... 

e-mail: ........................... 

 

V ……………….…….., dňa ....................        
………………………………....................... 

                     vypísať meno, priezvisko oprávnenej 
osoby uchádzača  

Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať  za každého člena skupiny dodávateľov) 


