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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

a pre vyhodnotenie ponúk   

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:  Mesto Handlová 
Zastúpené:   Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
Sídlo organizácie: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Internetová adresa:  http://www.handlova.sk/ 

Kontaktná osoba: Ing. Mária Lenková 
e-mail:    maria.lenkova@handlova.sk 

Kontaktné miesto:  Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Telefón:                         046/519 25 11 
Fax:      046/542 56 14 

2.  Postup: 

Mesto Handlová ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
o verejnom obstarávaní“) prostredníctvom tejto výzvy realizuje prieskum trhu za účelom určenia                        
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, predložené cenové ponuky budú 
súčasne vyhodnotené v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v zadaní nižšie špecifikovanej zákazky.  

3.  Druh zákazky: Služby 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 66510000-8 Poisťovacie služby 

4.  Názov predmetu zákazky:   

„Poistenie projektu-Revitalizácia vnútrobloku MC“ 

5.  Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poistenie majetku nadobudnutého realizovaním projektu s názvom „Revitalizácia 
vnútrobloku Morovnianska cesta“ proti živelným rizikám, poškodeniu, zničeniu, vandalizmu, odcudzeniu 
(krádež, lúpež, vandalizmus vo väzbe na krádež – prostá krádež) a poistenie skla. Projekt je 
spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.  

PREDMET POISTENIA  POISTNÁ SUMA  
Projekt-Revitalizácia vnútrobloku MC   513 479,06 EUR 

Objektová skladba projektu 
Základná objektová skladba projektu: 
SO.01 - Chodníky a spevnené plochy  
SO.02 - Vodné hry 
SO.03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
SO.04 - Verejná zeleň 
SO.05 - Detské ihrisko a mobiliár 
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Členená objektová skladba projektu: 
SO.01 - Chodníky a spevnené plochy  

SO.01-01 - Chodník 1 parkový - dláždený, novostavba 
SO.01-02 - Chodník 2 - dláždený, rekonštrukcia betónového 
SO.01-03 - Chodník 3 parkový - dláždený, novostavba 
SO.01-04 - Nástupné plochy a terénne schody pre detské ihrisko 4 - dláždené, novostavba 
SO.01-05 - Chodník 5 parkový - štrkový trávnik, novostavba 
SO.01-06 - Stojisko komunálneho odpadu 6 - dláždené, rekonštrukcia 

SO.02 - Vodné hry 
SO.02-01 - Rigol z kamenných kociek 
SO.02-02 - Hracia plocha s možnosťou zachytávania dažďovej vody pre systém vodných hier 
SO.02-03 - Vsakovacia jama s vlhkomilným bylinným spoločenstvom 
SO.02-04 - Odpočinkové plato 
SO.02-05 - Herné prvky vodných hier 

SO.03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

SO.04 - Verejná zeleň 
SO.04-01 - Rekultivácia existujúcich zatrávnených plôch a zakladanie nových trávnikov výsevom 
SO.04-02 - Výsadba drevín 
SO.04-03 - Výsadba okrasných kríkov a tráv 
SO.04-04 - Rastlinná výsadba 
SO.04-05 - Štrkové trávniky, úprava viac zaťažených trávnatých podkladov 

SO.05 - Detské ihrisko a mobiliár 
SO.05-01 - Prvky detského ihriska a dopadové plochy 
SO.05-02 - Parkový mobiliár a mobiliár detského ihriska 

Základný živel sa poisťuje na celkovú cenu majetku, ostatné živelné riziká tiež na 100% z poistnej sumy. Pre 
riziko odcudzenie a vandalizmus bude dojednaný limit 10 000,00 EUR s fixnou spoluúčasťou. Sklo bude 
poistené na 1. riziko 1 000,00 EUR. Požaduje sa pri rizikách živel, odcudzenie a vandalizmus spoluúčasť 
100,00 EUR, pri poistení skla spoluúčasť 30,00 EUR.  

6.  Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:  

Predmet zákazky sa nedelí a požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

7.  Možnosť predloženia variantných riešení:  

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

8.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Poistnú zmluvu na poistenie projektu v zmysle § 788 
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Návrh zmluvy predloží úspešný uchádzač v súlade s 
§ 56 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so 
súťažnými podkladmi (výzvou na predloženie ponuky) a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého 
subdodávateľ alebo subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora 
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Vykonávaním úkonov súvisiacich s poistnou zmluvou a činnosťami týkajúcimi sa poistných udalostí priamo 
spojených s poisťovaným projektom, poverí verejný obstarávateľ splnomocneného sprostredkovateľa. 

9.  Trvanie zmluvy:  

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 1 rok odo dňa nadobudnutia jej platnosti a účinnosti s 
automatickou prolongáciou vždy o ďalší rok, ak ani jedna zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane, 
že nemá záujem na ďalšom trvaní tejto zmluvy v zákonnej lehote. Poistným obdobím je 1 rok. 

10.  Miesto dodania predmetu zákazky:  

Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

11.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
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Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia 
zálohy alebo preddavku, a to bankovým prevodom na základe podkladu pre platbu lehotného poistného, 
formou ročnej splátky poistného.  

 

12.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, predložené cenové ponuky budú 
súčasne vyhodnotené v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

Kritérium: najnižšia cena celkom za jedno poistné obdobie v EUR 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti 
uvedených v bode 14. tejto výzvy po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a to 
u uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí.  

13.  Spôsob uvedenia ceny: 

Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena maximálna, vyjadrená v eurách a musí 
zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta podľa 
matematických pravidiel. 

Uchádzač cenu uvedie v zložení: 
-  cena (celkové ročné poistné s daňou z poistenia) v EUR za jedno poistné obdobie  

14.  Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e)                 
a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

a) V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať služby.  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením kópie povolenia Národnej banky 
Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 
alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej 
republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo 
prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z 
obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje 
z informačných systémov verejnej správy.  

b) V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť 
len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

15.  Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 
1.  Cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a pre 
vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, 
2.  Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, 
3.  Doklad o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - kópiu povolenia 
Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej 
republiky podľa bodu 14. tejto výzvy. 

16.  Vysvetlenie: 

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: 
maria.lenkova@handlova.sk 

17.  Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku a to 
v súlade s bodom 15. tejto výzvy: 
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a) elektronicky na e-mailovú adresu: maria.lenkova@handlova.sk vo forme PDF skenu (príp. obrázku) 
uchádzačom podpísaných dokumentov, 

alebo 

b) písomne v listinnej podobe v uzatvorenej obálke (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) 
do podateľne Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová s uvedením hesla „Poistenie 
projektu - neotvárať“. 

Ponuka musí byť predložená v lehote najneskôr: do 10.06.2021 do 13:00 hod. Rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú v 
súlade s § 49 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované. 

18.  Lehota viazanosti ponúk: 

Ponuky sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, do 31.12.2021. 

19. Konflikt záujmov: 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo 
ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade 
identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným 
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. 

20.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Všetky  výdavky  spojené  s  prípravou,  predložením  dokladov  a  predložením  cenovej  ponuky  znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom 
výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom 
oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu neprijatia ponuky. 

21.  Prílohy výzvy: 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 a pre vyhodnotenie ponúk (formulár na vyplnenie pre uchádzača) 

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie (formulár pre uchádzača) 

V Handlovej, dňa 01. júna 2021  

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 
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