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Časť I.
Všeobecné informácie
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Krajina:
Zastúpená:

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Slovenská republika
Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA –generálny riaditeľ
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja
členovia štatutárneho orgánu spoločne.
IČO:
00365327
URL:
http://www.unm.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Boris Fedor, Ing. Monika Klobušická
tel.:
+421 43 4203312, +421 43 4203597
fax:
+421 43 4131620
e-mail:
boris.fedor@unm.sk, klobusicka@unm.sk
Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com/

2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Predmetom zákazky je „Komplexné poistenie“.
2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania ( CPV ):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 66515200-5
Doplňujúce predmety:
Hlavný slovník: 66516000-0, 66516400-4, 66514110-0, 66516100-1, 66516500-5
2.3.
2.3.1 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky celkom špecifikovaného v častiach č. 1 – č.
5 je 593 459,16 €.
Ceny za služby poistenia nepodliehajú dani z pridanej hodnoty.
2.3.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky pre jednotlivé časti je nasledovná:
Časť č. 1
131 406,16 €
Časť č. 2
4 144,- €
Časť č. 3
26 697,60 €
Časť č. 4
35 323,40 €
Časť č. 5
395 888,- €
2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky týchto
súťažných podkladov.
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3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky je rozdelený do 5 ucelených častí v zmysle časti C. Opis predmetu zákazky
týchto súťažných podkladov.
Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť
a l e b o jednu ponuku na viacero ucelených častí
a l e b o jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 – č. 5)
3.2 Čiastkové plnenie jednotlivých častí sa nepripúšťa.

4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov UNM v súlade
s uzatvorenou poistnou zmluvou. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na plnenie
predmetu zákazky. Úhrada poistného sa bude realizovať v zmysle poistnej zmluvy.
Verejný obstarávateľ vykoná platby v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou na základe avíza
na úhradu od poistiteľa. Platby budú realizované bezhotovostným stykom z bežného účtu –
štvrťročne. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

5 ZMLUVY
5.1 Výsledkom verejnej súťaže bude poistná zmluva uzavretá podľa § 788 a násl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na celý predmet zákazky
pre každú časť samostatne, tak ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky
týchto súťažných podkladov.
Prílohu poistnej zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť budú tvoriť - Všeobecné poistné
podmienky, ktoré jednotlivé druhy poistení upravujú - v štandardnom znení, bez odchýlok a
osobitných dojednaní, ktoré by boli v neprospech Univerzitnej nemocnice Martin (príp.
Zmluvné dojednania, Doložky).
5.2 Vymedzenie základného obsahu zmluvných podmienok, realizácie a poskytnutia
požadovaného predmetu zákazky tvorí časť E. Obchodné podmienky realizácie a poskytnutia
predmetu zákazky.

6 MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE A POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
6.1 Miesto realizácie a poskytnutia predmetu zákazky:
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.
6.2 Termín realizácie a poskytnutia predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na poistenie na predmet zákazky zadefinovaný v časti C. Opis
predmetu zákazky.
Poistné obdobie predmetu zákazky je 48 mesiacov. Poistné zmluvy budú platné dňom podpisu
oboma zúčastnenými stranami, predpokladaný termín nadobudnutia účinnosti poistných zmlúv
v častiach č.1 – č.5 je 1.12.2020.

7 OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE A POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
7.1 Obhliadka miesta realizácie a poskytnutia predmetu zákazky nie je potrebná. Správa o
rizikách tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.
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8 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
8.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina
týchto osôb, ktoré sú oprávnené poskytovať na trhu službu.
8.2 Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo
spoločník je politická strana alebo politické hnutie. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba,
bude táto ponuka z verejného obstarávania vylúčená.
8.3 Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov/poistiteľov, ktorá nemá vytvorenú určitú
právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže
predloží skupina dodávateľov/poistiteľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ
vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom
zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov/poistiteľov, táto musí vytvoriť
také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným
obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov/poistiteľov, aby ručili spoločne
a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu
zákazky.
9 PODMIENKY VEREJNEJ SÚŤAŽE
9.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok
uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za
okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača (pre každú časť samostatne) presiahne
výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky resp. ak
zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI /
UCHÁDZAČMI

10.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len
komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah
týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných
a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
10.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať
v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu
verejného obstarávania.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo
vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Komplexné poistenie
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10.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania
verejných
zákaziek.
JOSEPHINE
je
webová
aplikácia
na
doméne
https://josephine.proebiz.com.
10.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden
z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- MozillaFirefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- GoogleChrome,
- Microsoft Edge.
10.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak
jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
10.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude
na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že
k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do
systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie –
zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú
históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
10.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému
a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať
správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú
verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade
s funkcionalitou systému.
10.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom
obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom
liste záujemcov pri danom obstarávaní.
10.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými
prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom.
Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické
dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň
v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
10.10 Verejný obstarávateľ výrazne odporúča záujemcom, aby si pozorne prečítali
zverejnený manuál JOSEPHINE – skrátený návod Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky
podstatné informácie pre prácu so systémom Josephine. Manuál sa nachádza na základnej
stránke https://josephine.proebiz.com vpravo hore.
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11 REGISTRÁCIA
11.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj
pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom
(eID).
11.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je
možné vykonať týmito spôsobmi:
11.2.1 v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je
autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
11.2.2 nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára
danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE.
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00
– 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
11.2.3 vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii,
ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou.
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00
– 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
11.2.4 vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým
podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 –
16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
11.2.5 počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára
uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4
pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.
11.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na
príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

12 VYSVETLENIE
12.1 Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií verejného obstarávania je:
https://www.uvo.gov.sk/ a https://josephine.proebiz.com.
12.2 V prípade potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu
a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 10.
a 11. požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE.
12.3 V prípade, že verejný obstarávateľ obdrží dostatočne vopred žiadosť o vysvetlenie
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok
účasti predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 12.2, verejný obstarávateľ
vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bezodkladne
oznámi všetkým záujemcom, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi, najneskôr však šesť
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a súčasne verejný obstarávateľ zverejní
vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme JOSEPHINE.
Komplexné poistenie
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12.4 Za dostatočne včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka
doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE najneskôr do 17.08.2020 do 15,30 hod.

Časť III.
Príprava a predkladanie ponúk
13 VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce
poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených
verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
13.2 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa
požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch a v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.
13.3 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com.
13.4 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE
musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako
je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára,
ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v týchto súťažných podkladoch.
13.5 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.
13.6 V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje predložiť konkrétne doklady/dokumenty ako
originálne doklady/dokumenty alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov),
je potrebné tieto doklady/dokumenty alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných
prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému JOSEPHINE ako súčasť ponuky. Verejný
obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke
aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov.
13.7 Dokumenty v ponuke vystavené uchádzačom musia byť podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena
a funkcie, v prípade skupiny dodávateľov/poistiteľov musia byť podpísané každým členom
skupiny dodávateľov/poistiteľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny dodávateľov/poistiteľov.
13.8 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako
dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel uchádzač alebo záujemca
označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
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Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 21.5 týchto
súťažných podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s
identifikáciou čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. (Za dôverné
informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné
tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely,
spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj
spôsob výpočtu ceny a vzory.)
Tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť
verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani
ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné
oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa
osobitného predpisu.
13.9 Celá ponuka nesmie obsahovať žiadne zmeny a doplnky okrem tých, ktoré sú v súlade
s pokynmi vydanými verejným obstarávateľom.

14 JAZYK PONUKY
14.1 Ponuka, návrh a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú
v štátnom jazyku (ak nie je uvedené inak).
14.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
do štátneho jazyka.

15 VARIANTNÉ RIEŠENIE
15.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení v ponukách.
15.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

16 ZÁBEZPEKA
16.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje v zmysle časti B. Zábezpeka týchto súťažných podkladov.

17 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
17.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
17.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v € (eurách) – pre každú
ponúknutú časť samostatne. Ceny uvedené v ponukách, vyčíslené v inej mene ako je €, budú
prepočítané kurzom uvedenej meny, platným ku dňu zverejnenia zákazky v Úradnom vestníku
EÚ. Platný kurz na prepočet uvedenej meny na vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným
kurzovým lístkom Národnej banky Slovenska v uvedený deň.
17.3 Cena za služby poistenia nepodlieha dani z pridanej hodnoty.

Komplexné poistenie

Strana 11

17.4 Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené
s plnením predmetu zákazky.

18 OBSAH PONUKY
18.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku v elektronickej podobe podľa bodu 13.
Vyhotovenie ponuky týchto súťažných podkladov. Predložená ponuka musí obsahovať doklady
a dokumenty požadované verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a v dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Ponuka musí obsahovať:
18.2 Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý
pobyt, právna forma, označenie registra, číslo zápisu, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho
zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov,
adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu – IBAN, kontaktná osoba pre
elektronickú aukciu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, na ktorý bude zaslaná výzva do
elektronickej aukcie (v prípade skupiny dodávateľov/poistiteľov je potrebné uviesť
identifikačné údaje všetkých členov skupiny), podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov/poistiteľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny – je možné použiť Prílohu č.2a/1 týchto
súťažných podkladov;
18.2.1 Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri
vypracovaní ponuky: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača,
v prípade skupiny dodávateľov/poistiteľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny (uvedené predkladá
uchádzač v prípade, že ponuku nevypracoval sám) – je možné použiť Prílohu č.2a/2 týchto
súťažných podkladov;
18.3 Čestné vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami
verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom; citované vyhlásenie musí byť
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov/poistiteľov musí byť podpísané každým členom skupiny dodávateľov/poistiteľov
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny
dodávateľov/poistiteľov; pod týmto vyhlásením sa bude rozumieť, že uchádzač bez výhrady
a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami verejného obstarávania určenými verejným
obstarávateľom, uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto
súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom
v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné
podmienky realizácie a poskytnutia predmetu zákazky podľa súťažných podkladov sú
záväzným právnym dokumentom pre zabezpečenie predmetu zákazky podľa časti E. Obchodné
podmienky realizácie a poskytnutia predmetu zákazky a časti C. Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov, akékoľvek sú jeho vlastné podmienky poskytnutia predmetu zákazky;
toto vyhlásenie nemá za následok obmedzenie práva uchádzača na podanie žiadosti o nápravu
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podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní alebo námietky podľa § 170 zákona o verejnom
obstarávaní – je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov;
18.4 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov/poistiteľov musí byť
podpísané každým členom skupiny dodávateľov/poistiteľov alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov/poistiteľov – je možné použiť
Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov;
18.5 Čestné vyhlásenie uchádzača, že predkladá len jednu ponuku – je možné použiť
Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov;
18.6 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je členom skupiny dodávateľov/poistiteľov, ktorá
predkladá ponuku – je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov;
18.7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré
poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať
a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov– je možné
použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov;
18.8 Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača;
pod týmto vyhlásením sa bude rozumieť, že uchádzač nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej
osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle
ustanovení § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní („zainteresovaná osoba“) akékoľvek
aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia vo verejnom obstarávaní,
neposkytol a neposkytne akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu
s týmto verejným obstarávaním, bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o
akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku
konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, poskytne verejnému
obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie, oboznámi
sa s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na
adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html – je možné použiť
Prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov;
18.9 Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, z ktorého musí vyplývať splnenie
všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti C. Opis predmetu zákazky (v rámci jednotlivých
ucelených častí t. j. časť č. 1 – č. 5.);
18.10 Doklad o zložení zábezpeky – podľa časti B. Zábezpeka súťažných podkladov;
18.11 Poistnú zmluvu s prílohami podľa E. Obchodné podmienky realizácie a poskytnutia
predmetu zákazky (pre každú časť samostatne), podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia. V návrhu
poistnej zmluvy bude uvedená cena.
18.12 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania podľa F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
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a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti týchto súťažných podkladov, príp. s
dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok
účasti.
18.12.1 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na
preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný
18.12.1.1 originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov)
naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať
uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej
podobe s cieľom overiť originalitu dokladov.
18.12.1.2 v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej
podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného
prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).
18.12.2 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia
podmienok účasti – osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov
týmto nie sú dotknuté.
Uvedené platí v prípade nevyužitia § 39 zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom.
18.13 Jednotný európsky dokument podľa bodu 18.13.1 – 18.13.6 týchto súťažných
podkladov v prípade, že uchádzač nepredloží doklady pre splnenie podmienok účasti vo
verejnej súťaži za podmienok v bode 18.12, ale využije ustanovenie § 39 zákona o verejnom
obstarávaní;
18.13.1 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho
subjektu, že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré
nahradil jednotným európskym dokumentom.
18.13.2 Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa bodu
18.13.1 aj o tejto osobe.
18.13.3 Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné
informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného
obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky
subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto
elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek
identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
18.13.4 Jednotný európsky dokument musí byť vyhotovený v jazyku predkladanej ponuky.
Ak sa skupina dodávateľov/poistiteľov zúčastňuje na postupe verejného obstarávania spoločne,
musí predložiť samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie s informáciami
požadovanými (v častiach II až IV. Štandardného formulára jednotného európskeho dokumentu
pre obstarávanie) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.
Jednotný európsky dokument sa predkladá osobitne za každú časť alebo skupinu častí
s rovnakými podmienkami alebo dôvodmi na vylúčenie.
V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) má uchádzač možnosť využiť pri
predkladaní JED-u vnútroštátne služby jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34484). Uchádzač má zároveň možnosť postupovať
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podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na
internetovej
stránke
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
(https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html).
Na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ a v profile verejného obstarávateľa na
stránke https://www.uvo.gov.sk/... budú zverejnené :
- vygenerovaná elektronická verzia formulára „JED-výzva“ s prílohami .pdf a .xml (online
formulár je možné vyplniť prostredníctvom modulu JED prístupného vo verejnej zóne na
stránke ÚVO),
- JED vo formáte .doc umožňujúci jeho priame vypĺňanie (informácie týkajúce sa postupu
a identifikácie verejného obstarávateľa poskytnuté verejným obstarávateľom si uchádzač do
vzoru prenesie sám).
Uložený vyplnený formulár JED vo formáte .xml alebo naskenový JED podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý
je oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením
mena a funkcie alebo JED spracovaný s využitím vnútroštátnej služby JED pre obstarávanie
bude tvoriť súčasť predkladaných dokumentov tvoriacich ponuku.
18.13.5 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača
písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať o
predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom.
Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
18.13.6 Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV
Jednotného európskeho dokumentu oddiel α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez
toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
18.14 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa G. Kritéria na vyhodnotenie
ponúk a spôsob ich uplatnenia (pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne)
18.14.1 Uchádzač svoj návrh na plnenie verejným obstarávateľom stanoveného kritéria vyplní
vo forme položkového elektronického formulára v systéme JOSEPHINE, ktorý zodpovedá
návrhu na plnenie kritérií uvedenom v týchto súťažných podkladoch a zároveň predloží na
samostatnom liste – v samostatnej tabuľke (v zmysle Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov)
podľa G. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
18.14.2 Údaje uvedené v tabuľke Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
a vo formulári musia byť totožné s údajmi zapracovanými do predloženej kalkulácie zmluvnej
ceny podľa D. Spôsob určenia ceny a v súlade s podmienkami podľa E. Obchodné podmienky
realizácie a poskytnutia predmetu zákazky
18.14.3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 1 súťažných podkladov
musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov/poistiteľov musí byť podpísaný každým členom skupiny
dodávateľov/poistiteľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny dodávateľov/poistiteľov.
18.14.4 Kópia návrhu uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk bude prílohou
Zápisnice z otvárania ponúk.
Uchádzačom navrhovaná cena – pre každú ponúknutú časť samostatne za poskytnutie
požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR
(Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v štruktúre:
Cena za celý predmet zákazky v € / Celkové poistné v € ponúkanej časti (pri vkladaní do
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systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“). Uchádzač
sadzbu DPH neuvádza.
18.15 V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym
orgánom uchádzača alebo člena skupiny dodávateľov/poistiteľov, verejný obstarávateľ
požaduje predložiť aj splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, že je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch;
18.16 V prípade skupiny dodávateľov/poistiteľov verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj
čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov/poistiteľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia,
že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny
dodávateľov/poistiteľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a aby ručili
spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii
predmetu zákazky.
18.17 V prípade skupiny dodávateľov/poistiteľov verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj
vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny – lídra, ktorý bude oprávnený konať v mene
všetkých členov skupiny dodávateľov/poistiteľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy, podpísanú všetkými členmi skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

19 PLATNOSŤ PONUKY
19.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.01.2021.
19.2 V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť
dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ
oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk dostatočne vopred
formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.
19.3 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného
obstarávateľa.

20 NÁKLADY NA PONUKU
20.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
21 PREDLOŽENIE PONUKY
21.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka uchádzača musí byť
predložená podľa bodu 13. Vyhotovenie ponuky týchto súťažných podkladov.
21.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov/poistiteľov, ktorá predkladá ponuku (platí pre každú časť predmetu zákazky
osobitne). Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov/poistiteľov (platí vo vzťahu k jednotlivým častiam predmetu zákazky).
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21.3 Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke a
to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných
podkladoch. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.
Ak bude PDF súbor vytvorený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, musí byť prevedený
na strojovo čitateľný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej
(OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.).
21.4 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude
prihliadať.
21.5 Ponuka sa predkladá elektronicky s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže – názvom zákazky
„Komplexné poistenie“ Ponuka musí obsahovať doklady a dokumenty podľa bodu 18. týchto
súťažných podkladov.
21.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný
notifikačný informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku
nahral).

22 LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
22.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 03.09.2020 o 10,00 hod. miestneho času.
22.2. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie
splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 zákona o verejnom
obstarávaní aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.
22.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.

23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na
predkladanie ponúk.
23.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje
obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením
novej ponuky).
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Časť IV.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
24 OTVÁRANIE PONÚK
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 04.09.2020 o 10,00 hod. na adrese:
Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin,
Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003.
24.1.1 Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ sprístupní elektronické ponuky prostredníctvom
systému JOSEPHINE a otvorí obálky s bankovou zárukou a s dokladom o poistení záruky.
24.2 Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu,
že verejný obstarávateľ pri zadávaní verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.
24.3 Komisia menovaná štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa otvorí ponuky
v poradí, v akom boli predložené. Pred otvorením ponúk sa overí ich neporušenosť. Komisia
zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní
spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení ponúk, vo vyhodnotení
splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
24.4 Z dôvodu, že verejný obstarávateľ použije na zostavenie poradia ponúk automatizovaným
vyhodnotením elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní, neposiela
uchádzačom, ktorí predložili ponuky podľa bodu 21.3 a 22.1 zápisnicu z otvárania ponúk.
24.5 Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol,
že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
24.6 Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu
ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22 zákona o verejnom obstarávaní.

25 PRESKÚMANIE PONÚK
25.1 Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k hodnoteniu ponúk, komisia preskúma
či predložená ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne či ponuka:
25.1.1 obsahuje náležitosti určené v bode 18.,
25.1.2 zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
25.2 Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám
a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných
podkladoch a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie
splnenia podmienok účasti a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s týmito požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky budú z verejného
obstarávania vylúčené.
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26 VYHODNOCOVANIE PONÚK
26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností
overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Komisia posúdi zloženie
zábezpeky.
26.2 2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a s dokumentmi potrebnými na vypracovanie
ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti a neobsahuje také skutočnosti, ktoré
sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
26.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov
26.1 a 26.2, bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie jeho
ponuky s uvedením dôvodu vyplývajúceho najmä z nesúladu predloženej ponuky
s požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a lehoty, v ktorej môže
byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
26.4 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.5 Komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom počas vyhodnotenia ponúk
bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE. Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky doručiť
verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systéme JOSEPHINE tak,
že k správe priloží naskenovaný list s vysvetlením ponuky podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena
a funkcie (odporúčaný formát je „PDF“).
26.6 Ak sa pri zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k službe, komisia požiada
uchádzača písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o
vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže
týkať najmä:
26.6.1 hospodárnosti poskytovaných služieb,
26.6.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač
k dispozícii na poskytnutie služby,
26.6.3 osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
26.6.4 dodržania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie
minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa
osobitných predpisov,
26.6.5 dodržania povinností voči subdodávateľom,
26.6.6 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
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26.7 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti,
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) 15 % nižšiu ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou
cenou a
b) 10 % nižšiu ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
26.8 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu
26.4 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza
z predložených dôkazov.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak:
26.8.1 uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
26.8.2 ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky,
26.8.3 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 26.4
do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu
lehotu,
26.8.4 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade
s požiadavkou podľa bodu 26.4,
26.8.5 uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
26.8.6 uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu
26.6,
26.8.7 uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
26.8.8 uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
26.9 Ak uchádzač bude odôvodňovať mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí
byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ
vylúči ponuku.
26.10 Komisia opraví zrejmé chyby v písaní alebo počítaní aj v súvislosti s návrhmi na plnenie
kritérií v zmysle časti D. Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.
26.10.1 O vykonanej oprave komisia bezodkladne upovedomí uchádzača.
26.10.2 Komisia vylúči ponuku uchádzača z verejného obstarávania ak uchádzač neakceptuje
opravenú sumu.
26.11 Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením:
26.11.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky
určenými verejným obstarávateľom,
26.11.2 lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
26.12 Z tých ponúk uchádzačov, ktoré splnili podmienky určené verejným obstarávateľom
a neboli vylúčené z verejného obstarávania podľa bodu 25 a 26, verejný obstarávateľ určí
v rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie
ponúk (časť G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia) poradie uchádzačov
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porovnaním výšky navrhnutých cien za celý predmet zákazky v € / celkové poistné v € (pre
každú časť osobitne), uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.
26.13 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú
určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii.

27 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
27.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky v € t. j. cena za celkové
poistné v € (pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne) t. j. cena ktorú bude musieť
verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúknuté plnenie predmetu zákazky, na základe čoho bude
určené aj poradie uchádzačov v elektronickej aukcii.

28 PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE (EAUKCIE)
28.1 Všeobecné informácie
28.1.1 Elektronická aukcia (ďalej len „eAukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien
upravených smerom nadol.
28.1.2 Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
28.1.3 Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je Univerzitná nemocnica Martin,
bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.
28.1.4 Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
28.1.5 Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
28.1.6 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na
určenej adrese vo verejnej dátovej sieti internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny
upravené smerom nadol.
28.1.7 Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači
oboznámia s eAukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).
28.1.8 Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásenými do eAukcie a ich vyhodnocovanie
v limitovanom čase.
28.2 Priebeh
28.2.1 Názov eAukcie: „Komplexné poistenie“.
Predmet zákazky je rozdelený na časti č. 1 – č. 5. Vyhodnotenie ponúk predložených do
predmetnej verejnej súťaže sa uskutoční prostredníctvom elektronickej aukcie.
Ponuky uchádzačov v eAukcii budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej
celkovej ponukovej ceny – ceny za celý predmet zákazky v € / celkové poistné v € v zmysle
časti D. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, a to za každú ponúknutú časť predmetu
zákazky samostatne.
Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii sú celkové ponukové
ceny – ceny za celý predmet zákazky v € / celkové poistné v €“ za jednotlivé časti predmetu
obstarávania v zmysle časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
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Na všetky časti predmetu zákazky bude uskutočnená jedna eAukcia, ktorej podmienky platia pre
všetky časti rovnako.
28.2.2 Ceny budú vyjadrené v €.
28.2.3 V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na
vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov (pre každú časť samostatne)
porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za jednotlivé časti predmetu zákazky
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených
ponúk v elektronickej podobe, vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne
všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky na predmet zákazky danej časti a ktorých ponuky
spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien za celý predmet zákazky v € (za
jednotlivé časti predmetu obstarávania) v eAukcii.
Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné
informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva
bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná
osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje
zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred
konaním Aukčného kola.
28.2.4 eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX.
28.2.5 V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a popisom aukčného
prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia cien, pravidlá
predlžovania Aukčného kola, lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
28.2.6 Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase
uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných
vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade
s pôvodnými, elektronicky predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju
ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa
a priebehu budú uvedené vo Výzve.
28.2.7 Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného
kola sa všetkým uchádzačom zobrazia (v tých častiach predmetu zákazky, kde podali ponuku):
• ich celková ponuková cena v € – pre každú časť osobitne,
• najnižšia celková ponuková cena v € – pre každú časť osobitne,
• ich priebežné umiestnenie (poradie) – pre každú časť osobitne.
Predmetom úpravy v eAukcii bude prvok – cena za celý predmet zákazky v € / celkové poistné
v €, ktorého hodnota je predmetom ponuky uchádzača v eAukcii. Uchádzači budú upravovať
ceny smerom nadol. Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu cenu za
celý predmet zákazky v € / celkové poistné v € za danú časť predmetu zákazky (t. j. nie je
možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste v danej časti predmetu zákazky).
V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v
eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne
umiestnenie v danej časti.
28.2.8 Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,01 % z aktuálnej celkovej ceny položky
daného uchádzača.
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28.2.9 Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude
upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 % . Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa
viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača.
28.2.10 Všetky časti predmetu zákazky budú hodnotené v jednej eAukcii súčasne.
Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 30
min. eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 30 min.,
žiadne nové ceny v žiadnej časti predmetu zákazky, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa
minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odsekoch.
Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek
úspešnej zmene ceny v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky) v posledných dvoch minútach
trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa
k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po
ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.
28.2.11 Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej
celkovej ponukovej ceny za danú časť predmetu zákazky automatizovaným vyhodnotením.
28.2.12 Technické požiadavky pre prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený
na internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- MozillaFirefox od verzie 13.0 a vyššia alebo
- GoogleChrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej
je nutné mať v použitom prehliadači povolené cookies a javascripty.
28.2.13 Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.
28.2.14 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej
energie, konektivity na internet, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený
náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným
internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných
technických problémov na strane vyhlasovateľa.
28.3 eAukcia sa definitívne ukončí po obdržaní oznámenia: „eAukcia bola ukončená.
Ďakujeme za účasť. Prosíme o zaslanie Protokolu o účasti vo výberovom konaní.“
Po ukončení Aukčného kola uchádzači zašlú verejnému obstarávateľovi potvrdené Protokoly
o účasti vo výberovom konaní (prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE). Platnosť prístupových kľúčov bude uvedená vo Výzve na účasť v eAukcii a po
uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude môcť do eAukčnej siene prihlásiť. Uchádzači si
počas tejto lehoty môžu pre vlastnú informáciu vytlačiť protokoly z priebehu eAukcie a histórie
e-aukčného prípadu.

Komplexné poistenie

Strana 23

28.4 Celkové vyhodnotenie ponúk
28.4.1 Po skončení eAukcie systém PROEBIZ TENDERBOX identifikuje úspešného
uchádzača pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne. Verejný obstarávateľ
vyhodnotí ponuky v súlade s výsledkami úvodného úplného vyhodnotenia a v súlade s
výsledkom eAukcie.
28.4.2 Ak sa po skončení eAukcie ponuka úspešného uchádzača bude javiť ako mimoriadne
nízka vo vzťahu k službe, komisia písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu
podstatná v zmysle § 53 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní a bude postupovať v zmysle
bodu 26.8 a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

29 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
29.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk (vrátane vyhodnotenia ponúk formou
elektronickej aukcie) vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na
prvom mieste v poradí; Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa
následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich
podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
29.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi
potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti bude
založené na posúdení splnenia:
29.2.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom
obstarávaní.
29.2.2 technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a dokladov na jej preukázanie podľa
§ 34 zákona o verejnom obstarávaní.
29.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov/poistiteľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:
29.3.1 týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní za
každého člena skupiny osobitne,
29.3.2 týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov
skupiny spoločne.
29.3.3 Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
29.4 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom
obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
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29.5 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému
obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania
overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného
postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak
uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa bodu 29.4 druhej vety.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na bod 29.4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať
doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní.
29.6 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 29.2 sa bude
posudzovať v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie
splnenia podmienok účasti – z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch v časti F. Podmienky
účasti... týchto súťažných podkladov a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky
a na preukázanie splnenia podmienok účasti a pri skupine dodávateľov/poistiteľov z dokladov
predložených spôsobom podľa bodu 29.3.
29.7 Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak
z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak
verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, tak, že k správe priloží naskenovaný list
s vysvetlením predložených dokladov podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena a funkcie
(odporúčaný formát je „PDF“), a v prípade doplnenia predložených dokladov zároveň priloží
požadované doklady.
29.8 Verejný obstarávateľ je povinný
a) pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní, zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené
v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú,
b) pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g)
zákona o verejnom obstarávaní písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako
päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo
osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak
nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
c) písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať
uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí
dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti.
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29.9.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota
platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že
nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo
výber záujemcov,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými
účinnými opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž,
ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i) nepredložil po písomnej žiadosti prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej
lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom
novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní,
m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa §34
ods.1 písm. c) alebo písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, v určenej lehote novými osobami
alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.
29.9.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty,
v ktorej môže byť doručená námietka.
29.10.1 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie
podľa odseku 6 písm. c) až g) a odseku 7 zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený
verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy.
Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal
zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil
sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal
konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo
budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
29.10.2 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi
preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 29.10.1 druhej vety, ak je toto
rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
29.10.3 Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 29.10.1
druhej vety predložené uchádzačom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne
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okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom považuje verejný
obstarávateľ za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania.
29.11 V prípade, že uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom, uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí predloží verejnému obstarávateľovi v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
všetky doklady podľa F. Podmienky účasti... a v súlade s dokumentmi potrebnými na
vypracovanie ponuky a na splnenie podmienok účasti a to nasledujúcim spôsobom:
29.11.1 uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi všetky doklady, ktoré predtým nahradil
jednotným európskym dokumentom, a ku ktorým verejný obstarávateľ nemá prístup priamo
a bezodplatne v elektronických databázach, príp. ktoré má k dispozícii z iného verejného
obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné,
29.11.2 predložené doklady nesmú byť v rozpore s údajmi uvedenými v jednotnom európskom
dokumente,
29.11.3 doklady musia byť predložené v súlade s podmienkami účasti uvedenými v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, v časti F. Podmienky účasti... týchto súťažných podkladov
a dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a splnenie podmienok účasti.

30 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
30.1 Po vyhodnotení ponúk formou eAukcie a po skončení vyhodnotenia ponúk podľa bodu 29
a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača verejný obstarávateľ bezodkladne
písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile.
30.2 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia
uchádzačov a skutočnosť, že jeho ponuku prijíma. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na
predloženie zmluvy s prílohami v štyroch vyhotoveniach. Zmluva s prílohami musí byť
podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača oprávneného konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a musí byť doručená verejnému obstarávateľovi
v listinnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne.
30.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a
skutočnosť, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi
v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

Časť V.
Uzavretie zmluvy
31 UZAVRETIE ZMLUVY
31.1 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov na predloženie
zmluvy vrátane príloh (pre každú časť samostatne), ktorá bude doplnená o konečné ceny, ktoré
boli výsledkom elektronickej aukcie.
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V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač
v predloženej zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v rozsahu min.
obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt subdodávateľa,
IČO), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia, podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný
rozsah). V prípade, že úspešný uchádzač v čase uzavretia zmluvy nepredpokladá pri plnení
predmetu zákazky využitie subdodávateľa, doplní do príslušnej časti xxx.
Zmluva/zmluvy bude podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača
oprávneného konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač predloží
zmluvu/zmluvy v štyroch vyhotoveniach. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými
podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
31.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
31.3 Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí
lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr
jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona
o verejnom obstarávaní. V prípade uplatnenia revíznych postupov zo strany uchádzačov
verejný obstarávateľ bude postupovať pri uzatvorení zmluvy podľa ustanovení § 56 ods. 3 – 5
zákona o verejnom obstarávaní.
31.4 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 56 ods. 2 až 5, ak boli doručené námietky,
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak
nastane jedna z týchto skutočností:
a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému
obstarávateľovi,
b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní,
c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi.
31.5 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných
dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na
jej uzavretie písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
vyzvaní.
31.6 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené
povinnosti podľa bodu 31.5, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
31.7 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť
zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak,
aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE vyzvaní, verejný
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obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako
tretí v poradí.
31.8 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť
uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE vyzvaní.
31.9 Zmluvy uzavreté ako výsledok tohto verejného obstarávania sú považované za povinne
zverejňované zmluvy, vzhľadom na to, že sa jedná o písomné zmluvy, ktoré uzaviera povinná
osoba v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona v centrálnom
registri zmlúv sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo
príspevková organizácia zriadená ministerstvom. Na účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
sa vzťahujú ustanovenia § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, tzn. ak zákon ustanovuje povinné zverejnenia zmlúv, zmluva je účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
31.10 Verejný obstarávateľ bezodkladne po uzavretí zmlúv uverejní v profile v členení podľa
jednotlivých verejných obstarávaní zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti,
ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania
ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, správu podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní,
zmluvu.

32 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
32.1 Skutočnosti neupravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Generálna klauzula:
Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom
obstarávaní.
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Verejný obstarávateľ:

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Názov zákazky:
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B. Zábezpeka

MARTIN, MAREC 2020
(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)
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B. Zábezpeka
1 Zábezpeka
1.1 Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky.
1.2 Zábezpeka je stanovená pre každú časť osobitne:
1.2.1 pre časť č. 1 vo výške
1 300,- EUR slovom jedentisíctristo eur
1.2.2 pre časť č. 2 vo výške
40,- EUR slovom štyridsať eur
1.2.3 pre časť č. 3 vo výške
270,- EUR slovom dvestosedemdesiat eur
1.2.4 pre časť č. 4 vo výške
350,- EUR slovom tristopäťdesiat eur
1.2.5 pre časť č. 5 vo výške
4 000,- EUR slovom štyritisíc eur
1.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:
1.3.1 zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo
1.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
1.3.3 poistením záruky za uchádzača.
1.4 Podmienky zloženia zábezpeky.
1.4.1 Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa:
1.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa, s uvedením
variabilného symbolu: 0372020 Do správy pre klienta uviesť názov uchádzača.
-

Platobná inštrukcia – SEPA prevody cez Európsky platobný systém STEP2
potrebná pre úhradu zábezpeky:
(údaje potrebné pre vykonanie SEPA prevodu v prospech účtu klienta Štátnej
pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 – povinné údaje)
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Číslo účtu príjemcu IBAN: SK33 8180 0000 0070 0028 1422
Názov účtu príjemcu: Univerzitná nemocnica Martin
Adresa príjemcu: Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovakia
Kód krajiny: SK
Účel prevodu: VS-0372020

-

Platobná inštrukcia – korešpondenčné bankovníctvo - SWIFT:
(údaje potrebné pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre
SEPA prevod, v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom
sprostredkujúcej banky prostredníctvom siete SWIFT – povinné údaje)
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX (SUBASKBX)
Číslo účtu príjemcu: SK33 8180 0000 0070 0028 1422
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Názov účtu príjemcu: Univerzitná nemocnica Martin
Adresa príjemcu: Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovakia
Kód krajiny: SK
Účel prevodu: VS-0372020
1.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr
v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. 03.09.2020. Lehota platnosti
zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa
trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
1.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov
1.4.1.1 a 1.4.1.2 bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.
1.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
1.4.2.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného
zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou
bankou. Záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená
v pôvodnom jazyku a súčasne doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.
Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas lehoty viazanosti
ponúk, t.j. najmenej do 31.01.2021.
V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty
neplynú v dôsledku § 173 zákona o verejnom obstarávaní, čoho dôsledkom môže byť
predĺženie lehoty viazanosti, predlžuje sa doba platnosti bankovej záruky.
1.4.2.2 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa
(veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.
1.4.2.3 Záručnú listinu, ktorú bude vydávať príslušná inštitúcia v elektronickej podobe,
uchádzač predloží ako originál vydaný v elektronickej podobe do informačného
systému JOSEPHINE.
1.4.2.4 Záručnú listinu, ktorú nebude vydávať príslušná inštitúcia v elektronickej podobe,
uchádzač predloží v naskenovanej podobe do informačného systému JOSEPHINE,
a zároveň originál (a úradný preklad ak sa vyžaduje) musí byť doručený na expedíciu –
podateľňu listinne v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke označenej názvom
súťaže a identifikačnými údajmi uchádzača. Ak záručná listina nebude súčasťou
elektronickej ponuky alebo nebude doručená listinne na expedíciu –podateľňu v lehote
na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s princípom
proporcionality. V prípade ak záručná listina nebude súčasťou elektronickej ponuky a
zároveň nebude originál listiny doručený na expedíciu –podateľňu v lehote na
predkladanie ponúk, t.j. uchádzač nepreukáže zloženie bankovej záruky v súlade s
týmito súťažnými podkladmi, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 53
zákona o verejnom obstarávaní.
1.4.2.5 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodov 1.4.2.1 až 1.4.2.4, bude
uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.
1.4.2.6 V prípade, že uchádzač zloží zábezpeku formou bankovej záruky a verejný obstarávateľ
predĺži lehotu viazanosti ponúk podľa bodu 19. časti A. súťažných podkladov
a banková záruka je vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti
ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk
doručiť verejnému obstarávateľovi záručnú listinu vystavenú bankou s predĺženou
dobou platnosti a účinnosti bankovej záruky (predĺženie pôvodnej bankovej záruky).
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Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na
bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí pred
uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk.
1.4.3 Poistenie záruky za uchádzača:
1.4.3.1 V prípade poistenia záruky vystavuje záručnú listinu poisťovňa, podmienky zloženia
záruky sa použijú ustanovenia uvedené v bode 1.4.2 primerane.
1.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky:
1.5.1 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo
dňa
1.5.1.1 uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
1.5.1.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z
verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania
zákazky, alebo
1.5.1.3 uzavretia zmluvy.
1.5.2 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa:
1.5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa podľa bodu 1.4.1, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi ak ich banka
poskytuje a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod
finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka vrátane prislúchajúcich úrokov
úrokmi ak ich banka poskytuje.
1.5.3 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo poistenia
záruky za uchádzača:
1.5.3.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky alebo poistenia záruky, táto
zanikne uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 19.1 časti A. pokyny na
vypracovanie ponuky súťažných podkladov, na ktorú bola vystavená resp. predĺženej
lehoty viazanosti ponúk podľa ostatných ustanovení bodu 19. časti A. súťažných
podkladov, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky
z bankovej záruky alebo poistenia záruky počas doby jej platnosti,
1.5.3.2 odvolaním bankovej záruky alebo poistenia záruky na základe písomnej žiadosti
verejného obstarávateľa.
1.5.4 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému
obstarávaniu kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na
účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.
1.6 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 1.3.
1.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti
ponúk:
1.7.1 odstúpi od svojej ponuky alebo
1.7.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona
o verejnom obstarávaní.
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Verejný obstarávateľ:

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Názov zákazky:
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C. Opis predmetu zákazky
1.
Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí:
Časť č.1 : Poistenie majetku
Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu
Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia
Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel
Časť č.5 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa
zdravotníckeho zariadenia
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť alebo na niekoľko ucelených častí
alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať
uchádzača na každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci jednej ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť celý rozsah
jednotlivých podčastí
predmetu zákazky zadefinovaný v minimálnych podmienkach
príslušného predmetu zákazky.

2.
Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne podmienky:

ČASŤ č. 1 – Poistenie majetku
Predmet zákazky Časť č.1 – Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného majetku :
Uchádzač pri predkladaní ponuky na Časť č.1 vypracuje kompletnú ponuku na predmet
zákazky .
Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne podmienky:
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Univerzitnej nemocnice Martin
(kompletný majetok)
(Platnosť poistnej zmluvy je na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný termín
nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy je od 1.12.2020 - poistné obdobie do 30.11.2024).
- Špecifikácia predmetu poistenia :
- súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly a stavby
- súbor hnuteľného majetku – stroje, prístroje a zariadenia, dopravné
prostriedky bez EČ, DHM, inventár, zásoby, obstaranie nových
investícií
- cudzí majetok – veci pacientov ( oblečenie, peniaze a cennosti ),
- náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, náklady na
demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí,
náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach nehnuteľností
- sklo
- stroje, prístroje a zariadenia – súbor chladiacich a mraziacich zariadení
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- lieky, liečivá a iné zásoby v chladiarenských a mraziarenských
zariadeniach
- Špecifikácia poistných rizík :
- komplexné živelné riziká – požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla,
pád vrtuľníka, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie,
zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia,
náraz vozidla, dym, nárazová vlna, pád stromov, stožiarov alebo iných
predmetov, požiar následkom skratu na elektrickom vedení;
- krádež vlámaním / lúpež / , vandalský čin;
- poškodenie alebo zničenie skla ( lom skla )
- strojné/technické riziká, elektronika
- škody na liekoch, liečivách a zásobách v chlad. a mraz. zariadeniach
z dôvodu zlyhania zariadenia.
Miesto poistenia : Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin – miesta na
adresách uvedených v účtovníctve poisteného.
Hodnoty poisťovaného majetku, špecifikácia poistných rizík, požadované limity poistného
krytia a ostatné podmienky sú uvedené v Prílohe č. 1.
Celkový limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v jednom poistnom
období, t.j. 1 rok – 365 dní : 25 000 000,- EUR.
Škodový priebeh majetok je uvedený v Prílohe č. 7.
Poistný princíp:
Poistiteľovi vznikne povinnosť uhradiť poistenému poistné plnenie, ak nastala poistná udalosť
v prípade že :
- škoda súvisí s hnuteľným a nehnuteľným majetkom vo vlastníctve, nájme alebo užívaní
poisteného a zásob vo vlastníctve poisteného,
- škoda sa vzťahuje na zmluvne dojednané riziká,
- škoda vznikla počas poistnej doby.

ČASŤ č. 2 . Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmet zákazky Časť č.2 – Poistenie zodpovednosti za škodu , prenájom nehnuteľností
(okrem poskytovania zdravotníckych služieb):
Uchádzač pri predkladaní ponuky na Časť č.2 vypracuje kompletnú ponuku na poistenie
prevádzkovej zodpovednosti za škodu, prenájom nehnuteľností (okrem poskytovania
zdravotníckych služieb).
Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne podmienky:
Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu, prenájom nehnuteľností
(okrem poskytovania zdravotníckych služieb)
(Platnosť poistnej zmluvy je na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný termín
nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy je od 1.12.2020 - poistné obdobie do 30.11.2024).
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Poistenie sa vzťahuje na škodu, ktorú poistený spôsobil tretej osobe v súvislosti s prevádzkou
zdravotníckeho zariadenia vrátane súvisiacich služieb (okrem poskytovania zdravotníckych
služieb) a za ktorú poistený zodpovedá na základe príslušných právnych predpisov a na škodu
na prenajatej nehnuteľnosti.
Rozsah poistenia:
Poistený má právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky
na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému ako škoda na živote a/alebo zdraví a/alebo škoda
na veci ako aj inú majetkovú ujmu (finančné škody, ušlý zisk a pod.) vyplývajúcu zo vzniknutej
škody na veci a na živote a/alebo zdraví, spôsobenej prevádzkovaním zdravotníckeho
zariadenia poisteným, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych
predpisov.
1. Škoda na zdraví – je akákoľvek majetková ujma vrátane ušlého zisku; ako aj
nemajetková ujma, t.j. odškodnenie bolesti poškodeného a/alebo odškodnenie
sťaženia spoločenského uplatnenia poškodeného spôsobené poškodením zdravia
vrátane vzniku choroby a škoda vzniknutá zásahom do práva poškodeného na
ochranu osobnosti,
2. Škoda na veci – je škoda spôsobená fyzickým poškodením hmotnej veci vrátane
inej s tým súvisiacej majetkovej ujmy a/alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty
funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú hmotnú vec.
3. Iná majetková ujma
4. Škoda z prenájmu nehnuteľnosti
Miesto poistenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin – miesta na adresách uvedených
v účtovníctve poisteného.
Poistná suma: 166 000,- EUR
Spoluúčasť: pevne stanovená suma 1 000,- EUR pri každej poistnej udalosti
Sublimit: - náhrada nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť
alebo Sociálnou poisťovňou, v prospech zamestnanca poisteného v dôsledku
nedbanlivého konania protiprávneho konania poisteného (pracovný úraz) – sublimit,
limit plnenia pre toto pripoistenie: 55 000,- EUR pre jednu a všetky poistné udalosti
počas jedného poistného obdobia t.j. 1 rok – 365 dní,
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na cudzích veciach prevzatých
a cudzích veciach v užívaní – sublimit,
limit plnenia pre toto pripoistenie: 50 000,- EUR pre jednu a všetky poistné udalosti
počas jedného poistného obdobia t.j. 1 rok – 365 dní.
Poistné riziká:
Poistenie sa vzťahuje na škody, za ktoré poistený zodpovedá na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Poistenie sa vzťahuje aj na:
a. všeobecná zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkovaním zdravotníckeho
zariadenia poisteným, pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných
právnych predpisov,
Komplexné poistenie

Strana 37

b. zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov, ktoré si u neho
zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na
mieste na to určenom,
c. zodpovednosť za škodu na peniazoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách,
akýchkoľvek platobných kartách, ďalších veciach (napr. mobil, PC atď.), na veciach
vnesených alebo odložených pacientmi, návštevníkmi alebo zamestnancami,
zodpovednosť za škodu za cudzie veci prevzaté a cudzie veci v užívaní do dojednanej
výšky sublimitu,
d. následnú majetkovú ujmu alebo ušlý zisk vyplývajúci zo škody na veci alebo na zdraví,
e. regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za škodu na zdraví, za
ktorú poistený zodpovedá iným oprávneným tretím osobám,
f. regresné nároky tretích osôb,
g. náklady konania:
- náklady obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom
v trestnom konaní vedenom proti poistenému,
- trovy občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred
príslušným orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na zistenie
zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ
je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia
poisteného,
- náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného,
vzniknuté poškodenému alebo iným oprávneným tretím osobám,
pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť,
h. škody z prenájmu nehnuteľnosti.
Poistný princíp:
Poistiteľovi vznikne povinnosť nahradiť za poisteného škodu v prípade, že:
- škodová udalosť nastala v dobe trvania poistenia, pričom nároky poškodených sú
z poistenia hradené bez ohľadu na to, kedy dôjde ku konečnej dohode alebo súdnemu
rozhodnutiu o výške odškodnenia (princíp „Loss Occurrence„).
Ďalšie bližšie informácie a podmienky pre poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu sú
uvedené v Prílohe č. 2.

ČASŤ č. 3 . Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Uchádzač pri predkladaní ponuky na Časť č.3 vypracuje kompletnú ponuku na poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho
žiarenia.
Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne podmienky:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so
zdrojmi ionizujúceho žiarenia
(Platnosť poistnej zmluvy je na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný termín
nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy je od 1.12.2020 - poistné obdobie do 30.11.2024).
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Predmet poistenia:
Zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou vedúcou k ožiareniu v zmysle zákona NR SR č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví tretích osôb alebo
usmrtením tretích osôb spôsobenú náhodnou udalosťou vzniknutou pri prevádzke a nakladaní
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v súvislosti s činnosťou vedúcou k ožiareniu a činnosťou
dôležitou z hľadiska radiačnej ochrany, na mieste a pracoviskách uvedených v Zozname
poistených lokalít a pracovísk - Prílohe č. 3.
Celkový limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v priebehu platnosti tejto
poistnej zmluvy : 332 000, - EUR.
Spoluúčasť: bez spoluúčasti
Poistný princíp:
Poistiteľovi vznikne povinnosť nahradiť za poisteného poškodeným uplatnené a preukázané
nároky na náhradu škody vzniknutej na zdraví alebo usmrtením, ak nastala poistná udalosť
v prípade že :
- škoda sa vzťahuje na zmluvne dojednané riziká,
- škoda vznikla v poistených lokalitách a pracoviskách
- škoda vznikla počas poistnej doby.

ČASŤ č. 4 . Poistenie motorových vozidiel
Predmet zákazky Časť č.4 – Poistenie motorových vozidiel je rozdelený do troch
neoddeliteľných podčastí:
- 4A – Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
- 4B – Poistenie motorových vozidiel – havarijné poistenie
- 4C – Úrazové poistenie osôb prepravovanými motorovými vozidlami
Uchádzač pri predkladaní ponuky na Časť č.4 vypracuje kompletnú ponuku na všetky
uvedené podčasti.
Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne podmienky:
4A) Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
(Platnosť poistnej zmluvy je na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný termín
nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy je od 1.12.2020 - poistné obdobie do 30.11.2024).
Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú :
a) základný limit poistných plnení
- pre škody na zdraví a nákladov pri usmrtení: 5 240 000,- EUR bez ohľadu na počet
zranených alebo usmrtených,
- pre škody na majetku vo výške 1 050 000,- EUR bez ohľadu na počet poškodených.
Špecifikácia predmetu poistenia :
- Poisťovateľ poskytne poistníkovi celkovú zľavu vo výške ......% zo základného ročného
poistného určeného v Sadzobníku, ktorá zohľadňuje aj predchádzajúci škodový priebeh klienta,
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- Spoluúčasť : bez spoluúčasti,
- Územná platnosť : územie Európy (platnosť poistenia na území všetkých členských štátov, aj
na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil na zelenej karte).
Zoznam vozidiel s ich parametrami je uvedený v Prílohe č. 4.
Škodový priebeh motorové vozidlá je uvedený v Prílohe č. 8.
Poistný princíp :
Poistiteľovi vznikne povinnosť uhradiť poistenému poistné plnenie, ak nastala poistná udalosť
v prípade že :
- škoda súvisí s prevádzkou motorového vozidla,
- škoda sa vzťahuje na zmluvne dojednané riziká,
- škoda vznikla počas poistnej doby.
4B) Poistenie motorových vozidiel - havarijné poistenie
(Platnosť poistnej zmluvy je na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný termín
nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy je od 1.12.2020 - poistné obdobie do 30.11.2024).
Rozsah poistenia:
Poistenie poškodenie alebo zničenie motorového vozidla v dôsledku nasledujúcich udalostí:
a) náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastníkom cestnej premávky, pád akýchkoľvek
predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.)
b) výbuch,
c) zásah neoprávnenej osoby,
d) preukázateľné poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom),
e) krádeže celého vozidla alebo jeho častí vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
f) požiar, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy alebo lavín, zemetrasenie, povodeň,
záplava, voda z vodovodných zariadení,
g) stret so zverou počas prevádzky vozidla,
h) poškodenia skla.
Špecifikácia predmetu poistenia:
- Súborové poistenie bez uplatnenia malusu za škodový priebeh
- Poistenie na novú hodnotu
- Spoluúčasť : do výšky 5% min. 65,- EUR
- Územná platnosť : územie Európy
- dojednaná servisná normohodina: neobmedzená normohodina za opravu vozidla v
autorizovanom servise na území SR.
Zoznam vozidiel je uvedený v Prílohe č. 5.
Poistný princíp:
Poistiteľovi vznikne povinnosť uhradiť poistenému poistné plnenie, ak nastala poistná udalosť
v prípade že :
- škoda súvisí s prevádzkou motorového vozidla,
- škoda sa vzťahuje na zmluvne dojednané riziká,
- škoda vznikla počas poistnej doby.
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4C) Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
(Platnosť poistnej zmluvy je na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný termín
nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy je od 1.12.2020 - poistné obdobie do 30.11.2024).
Predmet a rozsah poistenia, poistné plnenie:
Poistné krytie pre každé sedadlo/lôžko v motorovom vozidle:
- poistenie pre prípad smrti následkom úrazu na poistnú sumu 33 192,92 EUR
- poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu na poistnú sumu 33 192,92 EUR
Zoznam vozidiel je uvedený v Prílohe č. 6.
Poistný princíp:
Poistiteľovi vznikne povinnosť uhradiť poistenému poistné plnenie, ak nastala poistná udalosť
v prípade že :
- škoda súvisí s poistením osôb prepravovaných motorovými vozidlami,
- škoda sa vzťahuje na zmluvne dojednané riziká,
- škoda vznikla počas poistnej doby.

ČASŤ č. 5 – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
Predmet zákazky Časť č.5 – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia :
Uchádzač pri predkladaní ponuky na Časť č.5 vypracuje kompletnú ponuku na predmet
zákazky .
Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne podmienky:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti
prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
(Platnosť poistnej zmluvy je na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný termín
nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy je od 1.12.2020 - poistné obdobie do 30.11.2024).
Rozsah poistenia:
Poistený má právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky
na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému ako škoda na zdraví a/alebo škoda na živote
a/alebo škoda na veci ako aj inú majetkovú ujmu (napr.: finančné škody, ušlý zisk a pod.)
vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci alebo škody na živote alebo na zdraví alebo iná
majetková ujma pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak poistený za takúto škodu
zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
1. Škoda na zdraví – je akákoľvek majetková ujma vrátane ušlého zisku; ako aj
nemajetková ujma, t.j. odškodnenie bolesti poškodeného a/alebo odškodnenie sťaženia
spoločenského uplatnenia poškodeného spôsobené poškodením zdravia vrátane vzniku
choroby a škoda vzniknutá zásahom do práva poškodeného na ochranu osobnosti;
2. Škoda na veci – je škoda spôsobená fyzickým poškodením hmotnej veci vrátane inej
s tým súvisiacej majetkovej ujmy a/alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti
alebo možnosti používať poškodenú hmotnú vec.
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Miesto poistenia: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Poistná suma: 300.000,- EUR ,
Spoluúčasť:

max. 150,- EUR

Sublimit: - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do práva
na ochranu osobnosti vo výške 50 000,- EUR pre jednu a všetky škodové udalosti
počas jedného poistného obdobia t.j. 1 rok – 365 dní,
- poistenie zodpovednosti za škodu pri úkonoch vykonávaných z estetických
dôvodov vo výške 50 000,- EUR pre jednu a všetky poistné udalosti počas jedného
poistného obdobia t.j. 1 rok – 365 dní,
- poistenie zodpovednosti zo škody vzniknutej pacientovi pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti pri overovaní nových medicínskych poznatkov na živom
človeku, použitím metód doposiaľ nezavedených v klinickej praxi alebo pri
vykonávaní alebo v dôsledku biomedicínskeho výskumu alebo škody vzniknutej
účastníkovi pri vykonávaní alebo v dôsledku klinického skúšania liekov vo výške
30 000,- EUR pre jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného
obdobia t.j. 1 rok – 365 dní. (nejedná sa pritom o škody vzniknuté v dôsledku
klinického skúšania alebo biomedicínskeho výskumu v zmysle zákona č.
362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení).
Poistné riziká:
1. Poistenie sa vzťahuje na škody, za ktoré poistený zodpovedá v dôsledku svojho konania
(opomenutia), pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vrátane zodpovednosti poisteného za
škodu vyplývajúcu z:
a. prevádzkovania a z používania lekárskych prístrojov, pokiaľ je ich použitie
v danom prípade pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti obvyklé;
b. aplikácie laserových lúčov, pokiaľ je ich použitie v danom prípade v lekárstve
obvyklé,
c. zodpovednosť za škodu z prevádzkovania bežných úkonov vykonávaných bez
anestézy alebo s čiastočnou anestézou, pri zákrokoch vykonávaných v plnej
anestéze,
d. pri vykonávaní invazívnych úkonov,
e. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore anesteziológia a intenzívna
medicína,
f. príležitostného poskytnutia prvej pomoci (aj nad rámec činností uvedených
v predmete činnosti poistníka) v neodkladnej situácii ohrozenia života alebo
zdravia ľudí, za ktorú poistený zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov,
g. predpisovania liekov v rozsahu povolenom všeobecne záväznými právnymi
predpismi;
h. regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne uplatnené
v dôsledku porušenia povinností poisteného, ktorým bola spôsobená škoda na
zdraví tretích osôb;
i. zo škody vzniknutej pacientovi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri
overovaní nových medicínskych poznatkov na živom človeku, použitím metód
doposiaľ nezavedených v klinickej praxi alebo pri vykonávaní alebo v dôsledku
biomedicínskeho výskumu alebo škody vzniknutej účastníkovi pri vykonávaní
alebo v dôsledku klinického skúšania liekov; (nejedná sa pritom o škody
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vzniknuté v dôsledku klinického skúšania alebo biomedicínskeho výskumu
v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v platnom znení);
j. úkony vykonávané prevažne z estetických dôvodov, umelé prerušenie
tehotenstva zo zdravotne indikovaných dôvodov;
k. náklady konania:
- náklady obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom
v trestnom konaní vedenom proti poistenému;
- trovy občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred
príslušným orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na zistenie
zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ
je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho
zastúpenia;
- náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného,
vzniknuté poškodenému alebo inej oprávnenej tretej osobe,
pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť.
2. Poistenie sa vzťahuje aj na:
a. zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú poškodenému nákazou
hepatitídou, TBC, salmonelózou a AIDS;
b. nároky osôb s ktorými poistený žije v spoločnej domácnosti;
c. zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do práva na ochranu
osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, vrátane náhrady
nemajetkovej ujmy z dôvodu zásahu do práva na ochranu osobnosti blízkych
osôb tej osoby, ktorej bola spôsobená škoda na zdraví zo strany poisteného,
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – náhrada nemajetkovej
ujmy;
Poistný princíp „claims made„ je potrebné uviesť nasledovné :
Poisťovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie :
- ak nárok bol prvý krát písomne uplatnený voči poistenému a oznámený poisťovateľovi alebo
okolnosti , ktoré viedli k vzniku nároku boli prvý krát oznámené poisťovateľovi počas doby
poistenia alebo počas rozšírenej doby možnosti oznamovania nároku a zároveň sa nárok
vzťahuje na porušenie povinností poisteným, ku ktorému došlo pred skončením doby trvania
poistenia uvedenej v poistnej zmluve, najskôr však po dátume vzniku poistenia alebo po
retroaktívnom dátume , ak je v poistnej zmluve dojednaný.
- retroaktívny dátum : 2 roky pred nadobudnutím účinnosti zmluvy, pričom za retroaktívny
dátum sa považuje dátum, ktorý predchádza vzniku poistenia (začiatku poistnej doby) a ktorý
určuje začiatok plynutia doby, počas ktorej mohlo dôjsť k porušeniu povinností, pričom takéto
porušenie môže byť považované za príčinu vzniku nároku, ktorý je týmto poistením krytý.
- rozšírená doba možnosti oznámenia nároku : 2 roky po ukončení účinnosti zmluvy,
pričom rozšírená doba možnosti oznámenia nároku je dodatočné obdobie nasledujúce po
skončení poistnej doby, počas ktorého môže poistník alebo poistený zistiť a oznámiť
poisťovateľovi vznik nároku alebo okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku nároku.

Ďalšie bližšie informácie a podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia sú nasledovné:
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1. Všeobecné informácie o zdravotníckom zariadení:
Univerzitná nemocnica Martin
Sídlo : Kollárova 2, 036 59 Martin
IČO : 00365327
Miesto prevádzkovania : Kollárova 2, 036 59 Martin
Povolenie vydané : Ministerstvo zdravotníctva SR
Číslo povolenia: č. S02932-2019-ONAPP zo dňa 11.01.2019, právoplatné dňa 06.02.2019
Rok založenia: 1.1.1992

2. Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti:
Druh zdravotníckeho zariadenia: všeobecná nemocnica s odborným zameraním
- Ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačných odboroch
- Anesteziologická a intenzívna zdravotná starostlivosť
- Ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačných odboroch
- Vykonávanie jednodňovej chirurgie
- Ústavné pohotovostné služby v odborných útvaroch
- Pracovisko urgentný príjem
- Centrálna sterilizácia
- Stacionár v odbore psychiatria, dialyzačné stredisko
- Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky
- Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, odber orgánov a tkanív od darcov na
transplantačné účely a ich spracovanie, transplantácie orgánov, tkanív a buniek
- tkanivové zariadenie v odbore hematológia a transfuziológia
- USG vyšetrenia v špecializačných odboroch
Počet pacientov zdravotníckeho zariadenia k 31.12.2019 : počet hospitalizovaných (prepustených z
UNM) = 35 403 (so sprevádzajúcimi osobami), 33 370 (bez sprevádzajúcich osôb)
Počet lôžok v zdravotníckom zariadení : 838 lôžok (k 31.12.2019)
Počet operačných výkonov za rok : 13 408
počet hospitalizovaných s typom liečby – operačná = 12 826
Počet pôrodov za rok : 1409 pôrodov
V zdravotníckom zariadení sú vykonávané aj nasledovné výkony:
estet.-plastická chirurgia
korektívna dermatológia
umelé prerušenie tehotenstva
biomedicínsky výskum

3. Počet zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom zariadení – fyzický stav:
- Lekári : 523 v nasledovnom členení
o Počet gynekológov : 12
z toho pôrodníkov : 10
o Počet chirurgov :
42
z toho plastických: 4
o Počet anesteziológov : 37
o Počet urológov :
9
o Počet ostatných lekárov : 423
- Ostatné zdravotnícke povolania spolu : 1316
- Asistujúci zdravotnícky pracovníci spolu : 90
Počet zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom zariadení priemerný
prepočítaný stav:
o Počet gynekológov : 7,9
o Počet chirurgov :
34,81
o Počet anesteziológov : 32,2
o Počet urológov :
7,9
o Celkový počet lekárov : 394,41
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4. Nemocničná lekáreň je súčasťou zdravotníckeho zariadenia. UNM má vydané
povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni.
Rozsah činnosti : poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
s individuálnou prípravou liekov s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín verejnosti a s oddelením prípravy cytostatík.
5.

Zdravotnícke zariadenie má v súčasnosti dojednané poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia.

6.

Škodový priebeh (za posledné 4 roky) : škoda na zdraví od r. 2016

Navrhovateľ

Odporca

škoda

suma v EUR
uplatnená

Dátum vznesenia
nároku

súd

dátum
hlásenia na
poisťovňu

aktuálny stav

B.D.

UNM

NU

30 000,00

13.5.2016

A

15.8.2016

M.R.

UNM

NŠZ

6 000,00

20.7.2016

A

20.9.2016

O.B.

UNM

27 045,20

25.10.2016

A

18.11.2016

A.Z.

UNM

NŠZ
vrátane
NU
NŠZ +
Nsp. s L

konanie
zastavené
zamietnutá
žaloba
konanie
zastavené

14 533,63

3.5.2016

A

16.5.2018

14 505,63

77 578,08

14 505,63

Pozn.: z vyššie uvedených súdnych sporov neboli k dnešnému dňu právoplatne priznané žiadne
uplatnené nároky na náhradu škody, resp. nemajetkovej ujmy.

7. Zdravotnícke zariadenie je prevádzkované na základe nasledovných listín:
- Zriaďovacia listina Ministerstva zdravotníctva SR č. 3724/1991-A/V-7 zo dňa 20.12.1991, rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny č. 3848/2000-A, č. 2141/2000-SLP zo dňa 29.9.2000, rozhodnutie o zmene
zriaďovacej listiny č. 4543/2000/A, č. 2199/2000/SLP zo dňa 8.11.2000, rozhodnutie o doplnení zriaďovacej
listiny č. M/100/2001, č. 2930/2000-SLP zo dňa 5.1.2001, rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č.209522/2004-SP zo dňa 23.9.2004, rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č. 02464-6/2005-SP zo dňa 10.2.2005,
rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č. 31533-2/2005-SP zo dňa 14.12.2005, rozhodnutie o zmene zriaďovacej
listiny č. 15878-2/2006-SP zo dňa 16.5.2006, rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č. 16707-4/2010-OP zo dňa
17.6.2010, rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č. Z16356-2014-OZZAP zo dňa 3.4.2014, rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny č. Z41683-2016-OZZAP zo dňa 24.10.2016, rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny
č. Z07048-2017-OZZAP zo dňa 15.2.2017, rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č.S02148-2018-OZZAP zo
dňa 10.01.2018, rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č. S08100-2018-OSMŠa ZP-1 zo dňa 15.06.2018,
rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č.S05327-2019-OSMŠaZP zo dňa 28.01.2019, rozhodnutie o zmene
zriaďovacej listiny č. S08187-2019-OSMŠaZP-1 zo dňa 17.04.2019, rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny č.
S15116-2019-OSMŠaZP-1 zo dňa 30.10.2019,
- Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. S02932-2019-ONAPP zo dňa 11.01.2019, právoplatné dňa
06.02.2019,
- Živnostenské oprávnenie 506-8729 OÚ Martin
- Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
v nemocničnej lekárni č. NL-07/17 zo dňa 02.05.2017, právoplatné dňa 22.05.2017, vrátane zmeny údajov pod
por. č.:16/18 zo dňa 24.09.2018
- Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva o povolení na prevádzkovanie tkanivového zariadenia v odbore
hematológia a transfuziológia č. S06797-OP-2017 zo dňa 22.08.2017, vrátane oznámenia o vyznačení zmeny č.
S13340-2018-ONAPP-2 zo dňa 22.11.2018
Predmetné doklady budú predložené k nahliadnutiu úspešnému uchádzačovi resp. úspešným uchádzačom vo
verejnom obstarávaní.
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Poznámka :
Súčasťou návrhu poistnej zmluvy musia byť Všeobecné poistné podmienky, ktoré jednotlivé
druhy poistení upravujú, sú v súčasnosti platné a schválené príslušným úradom - v štandardnom
znení, bez odchýlok a osobitných dojednaní, ktorými by došlo k obmedzeniu alebo zníženiu
rozsahu poistenia a poistených rizík zadefinovaných a požadovaných verejným
obstarávateľom, a ktoré by boli v neprospech Univerzitnej nemocnice Martin (príp. Zmluvné
dojednania, Doložky).
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Zoznam príloh k časti C. Opis predmetu zákazky :
Príloha č.1 - Poistenie majetku – predmet poistenia, poistná suma, poistná hodnota
Príloha č.2 – Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
Príloha č.3 - Zoznam poistených lokalít a pracovísk
Príloha č.4 – Povinné zmluvné poistenie
Príloha č.5 – Havarijné poistenie
Príloha č.6 – Úrazové poistenie
Príloha č.7 – Poistenie majetku – Škodový priebeh majetok (za posledné 3 roky)
Príloha č.8 – Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, Úrazové poistenie – Škodový
priebeh za posledné 2 roky (poistné udalosti)
Príloha č.9 – Správa o rizikách
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Príloha č.1
Poistenie majetku
Predmet poistenia, poistná suma, poistná hodnota

Predmet poistenia
a) súbor nehnuteľného majetku- budovy,
haly a stavby – živelné riziká
b) súbor hnuteľného majetku – živelné
riziká
Stroje, prístroje, zariadenia
-

Dopravné prostriedky bez EČ

-

DHM + inventár

-

Zásoby

Obstaranie nových investícií
(účet 042 – Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku)
c) náklady na vypratanie miesta poistenia po
poistnej udalosti, náklady na demontáž alebo
remontáž nepoškodených poistených vecí,
náklady na odstránenie škôd na stavebných
súčastiach nehnuteľností

Poistná hodnota

Poistná suma v
EUR

nová

47 514 559,64 €

účtovná

47 571 679,12 €

účtovná

284 958,71 €

účtovná
Limit *
(Účtovná cena – poistná suma 3 748 398,57 €)

1 768 385,69 €

účtovná

2 457 636,05 €

Limit*

100 000,- €

účtovná, 1. riziko*

300 000,- €

nová, 1. riziko*

10 000,- €

Limit*

10 000,- €

Limit*
(nová cena – poistná suma 795 687,40 €)

100 000,- €

Limit*

20 000,- €

550 000,- €

-

d) súbor hnuteľného majetku (stroje, prístroje,
zariadenia, doprav. prostriedky bez EČ, DHM,
inventár, zásoby) – odcudzenie, vandalizmus

e) sklo
f) cudzí majetok – veci pacientov
(oblečenie, peniaze a cennosti)
g) Súbor chladiarenských
a mraziarenských zariadení – strojné aj
elektronické riziká
h) lieky, liečivá a iné zásoby v chlad.
a mraz. zariadeniach z dôvodu zlyhania
zariadenia

*platí pre jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia, t.j. 1 rok – 365 dní
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Rozsah poistenia a poistné riziká:
1. Komplexný živel
Pre predmety poistenia uvedené pod písmenom a), b) poistenie na riziká :
- požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, pád vrtuľníka, požiar následkom skratu na elektrickom
vedení;
- víchrica a krupobitie;
- povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu;
- zvýšením hladiny povrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom,
ľadochodmi, prívalom, bahna, spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami
alebo katastrofickým lejakom,
- záplavou následkom búrkového prívalu: atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom a nečistotami
vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po
skončení živelnej udalosti,
- voda z vodovodného zaradenia;
- poistenie škôd vzniknutých vo vnútri budovy na privádzacom aj odpadovom vodovodnom potrubí
vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, horúcovodného alebo
parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom
prasknutia alebo zamrznutia,
- náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov.
Osobitné dojednania:
1. úmyselné poškodenie alebo zničenie veci, ak úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo
zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného
majetku,
2. poistenie sa vzťahuje aj na veci uložené na voľnom priestranstve a upevnené na vonkajšej strane
budovy vo výške 10 000,- EUR pre jednu a všetky škodové udalosti, ktoré nastanú v jednom
poistnom období t.j. 1 rok – 365 dní.
3. poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia,
4. v prípade sériovej poistnej udalosti (viac po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci) bude
spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz.
2. Krádež vlámaním / lúpež / vandalský čin
Pre predmety poistenia uvedené pod písmenom d) a stavebné súčasti budov poistenie na riziká :
- krádež vlámaním,
- lúpež spáchaná v mieste poistenia
- vandalský čin pri uskutočnenom vlámaní;
Osobitné dojednania:
1.
úmyselné poškodenie alebo zničenie veci, ak úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo
zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku,
2.
poistné krytie zahŕňa vnútorný aj vonkajší vandalizmus spôsobený zisteným aj nezisteným
páchateľom vrátane estetického poškodenia veci – sprejeri, grafiti, poškriabanie a pod. vo výške
10 000,- EUR pre jednu a všetky škodové udalosti, ktoré nastanú v jednom poistnom období t.j. 1 rok –
365 dní.
3.
dojednáva sa, že poistením sú kryté aj veci, ktoré sú uložené na voľnom priestranstve
a chránené pred krádežou alebo poškodením svojim umiestnením , ktorej odcudzenie si vyžaduje
použitie špeciálnych pomôcok (rebrík, plošina, kliešte, uhlová brúska a pod.)
4.
Zabezpečenie majetku pre riziko odcudzenia je dojednané nasledovne:
- Plné dvere, zárubňa bez bližšej špecifikácie, uzamknutie funkčným zámkom bežného typu
(zadlabávacím) s cylindrickou vložkou (nie visiacim).
- Okná, presklené časti a ostatné otvory uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je
možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia a musia byť riadne
zabezpečené uzatváracím mechanizmom (za riadne uzatvorenie sa nepovažuje štrbinové vetranie,
mikroventilácia a pod.).
- Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou strážnou službou. Výkon strážnej služby je
zabezpečovaný aj kamerovým monitorovacím systémom. Miesta, ktoré neobsiahne kamerový systém
sú v pravidelných obchôdzkach strážnej služby v tzv. kontrolných bodoch. Tieto miesta musí strážna
služba navštíviť 5 x za 24 hodín.
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3. Náklady
Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom c) poistenie na riziká :
náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti
náklady na demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí
náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach nehnuteľností.
4. Sklo
Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom e) poistenie na riziká :
– poškodenie alebo zničenie skla
5. Cudzí majetok – veci pacientov
Pre predmet poistenia f) poistné riziká na Komplexný živel definované vyššie v bode 1. a
na krádež vlámaním pre oblečenie, peniaze a cennosti, ktoré pacient odovzdá zamestnancovi
poistníka na úschovu.
Maximálny limit plnenia na jedného pacienta je 1 000,- EUR.
Maximálny limit na poistné obdobie je 10 000,- EUR.

Limity poistného plnenia :
Poistenie s limitom plnenia na poistné obdobie pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v
priebehu predmetného poistného obdobia pre prípad poškodenia veci:
- povodňou, záplavou: 20 % poistnej sumy, max. 20 000 000 EUR
- víchricou, krupobitím, ťarchou snehu, zosuvom pôdy, zemetrasením: 20 000 000 EUR
- vodou z vodovodného zariadenia: 1 000 000 EUR.

Spoluúčasť:
200 EUR pre poistené nebezpečenstvá okrem nižšie uvedeného;
500 EUR pre povodeň, záplavu, zemetrasenie,
50 EUR pre povodeň, záplavu, zemetrasenie, zosuv pôdy, lavínu a ťarchu snehu – pre hnuteľný
majetok,
50 EUR pre krádež, lúpež, vandalský čin,
70 EUR pre poškodenie alebo zničenie sklo.
10%, min. 170 € pre zásoby v chlad. a mraz. zariadeniach
10%, min. 1 000 € pre súbor chlad. a mraz. zariadení
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Príloha č.2
Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
1. Počet pracovníkov v zdravotníckom zariadení:
- Zdravotnícky pracovníci : 1 876
- Ostatní zamestnanci (administratíva, údržba, upratovanie, stravovanie) : 442
2. Iné vykonávané činnosti okrem prevádzky zdravotníckeho zariadenia:
2.1 v zmysle Živnostenského oprávnenia 506-8729 OÚ Martin
- Nájom nehnuteľností
- Prenájom ubytovacích zariadení
- Prevádzkovanie parkovacích plôch pre motorové vozidlá
- Závodné stravovanie
- Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov – spaľovacia pec, odpad špecifický pre
zdravotné zariadenia (vybrané druhy odpadov kategórie O a N z podskupiny 1801
kategórie odpadov vyhlášky Ministerstva životného prostredie SR č. 284/2002
Z.z.)
- Mimoškolské vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľnej živnosti
- Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- Pracovná zdravotná služba
- Reklamná činnosť
- Predaj nápojov na priamu konzumáciu
- Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál
a nápojov na priamu konzumáciu
- Rozmnožovacie služby
- Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamov zvuku a obrazu so súhlasom autora
- Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- Vydavateľská činnosť
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)
2.2 Upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov
2.3 Údržbárske práce vrátane maľovania
3. Škodový priebeh (za posledné 3 roky)
Rok 2017
-

Poškodenie automobilu pri kosení výška škody 410,45 €

Rok 2018
-
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Príloha č. 3
Zoznam poistených lokalít a pracovísk:
1./ Lokalita Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2 , 036 59 Martin, centrálne
rádiodiagnostické oddelenie – prízemie pavilónu č. 6:
1.1.
UNM Martin, rtg pracovisko EURASKOP
1.2.
UNM Martin, skiaskopicko-skiagrafické rtg stena Duo Diagnost
1.3.
UNM Martin, Angiografické rtg pracovisko
1.4.
UNM Martin, pracovisko CT
1.5.
UNM Martin, pracovisko stereotaktickej biopsie - digitálne mamografické RTG
2./ Lokalita Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2 , 036 59 Martin, Ortopedická
klinika – prízemie pavilónu č. 3 a mobilné rtg prístroje:
2.1.
UNM Martin, skiagrafický rtg prístroj Bucky Diagnost
2.2.
UNM Martin, traumatológia- mobilný rtg prístroj Siremobil
2.3.
UNM Martin, traumatológia RTG mobilný s C ramenom Siemens
2.4.
UNM Martin, traumatológia RTG mobilný s C ramenom Philips. Prístroj je
majetkom LF, servis zabezpečuje UN Martin
3./ Lokalita Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2 , 036 59 Martin, Klinika
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie – prízemie pavilónu č. 2:
3.1.
UNM Martin, panoramatické stomatologické rtg pracovisko PROSCAN Planmeca
3.2.
UNM Martin, intraorálny stomatologický rtg prístroj STOMAX
3.3.
UNM Martin, intraorálny stomatologický rtg prístroj MINIDENT
3.4.
UNM Martin, RTG CT prístroj digitálny Planmeca
4./ Lokalita Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, rádioterapeutické pracoviská – onkologické centrum:
4.1.
UNM Martin, RTG simulátor
4.2.
UNM Martin, OC ORO- Lineárny urýchľovač CLINACiX
4.3.
UNM Martin OC ORO Lineárny urýchľovač True Beam
4.4
UNM Martin OC ORO- CT Simulátor
5./ Lokalita Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, iné
pracoviská:
5.1.
UNM Martin, rtg pracovisko YSIO Siemens (rtg prac. 5/2) . Prístroj je majetkom LF
Martin, servis zabezpečuje UNM Martin
5.2.
UNM Martin, skiagrafický rtg prístroj Multix Select ( rtg prac.pav. 8/0) . Prístroj je
majetkom LF Martin, servis zabezpečuje UNM Martin.
5.3.
UNM Martin, digitálne mamografické rtg pracovisko (prízemie pavilónu č. 8 /0 )
5.4.
UNM Martin, mobilný rtg prístroj Neonatologická klinika Praktix 360 (pavil. č. 6,
2. poschodie)
5.5.
UNM Martin, RTG skiaskopia s C ramenom Urologická klinika (pavilón č. 8,
3. poschodie)
5.6.
UNM Martin, mobilný rtg prístroj PRACTIX 33 PLUS (Klinika detí a dorastu)
5.7.
UNM Martin, angiografické rtg pracovisko PHILLIPS (oddelenie kardiológie OK )
5.8.
UNM Martin, chirurgická klinika- mobilný rtg prístroj POLYMOBIL
5.8.1
UNM Martin, Klinika cievnej chirurgie – mobilný rtg prístroj Practix 360
5.8.2. UNM Martin, KAIM , mobilný rtg prístroj Practix 160
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5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.

UNM Martin, OK- mobilný rtg prístroj s C ramenom
UNM Martin, Mobilný RTG prístroj s C ramenom Siemens – Klinika cievnej
chirurgie
UNM Martin, Mobilný RTG prístroj s C ramenom Philips - Neurochirurgická kl.
Prístroj je majetkom LF Martin, servis zabezpečuje UNM Martin

6./ Lokalita Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, Klinika
nukleárnej medicíny – 6. poschodie pavilónu č. 8:
6.1.
UNM Martin, klinika nukleárnej medicíny – príprava rádiofarmák
6.2.
UNM Martin, klinika nukleárnej medicíny – diagnostika
6.3.
UNM Martin, klinika nukleárnej medicíny – terapia
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Univerzitná nemocnica Martin

Príloha č.4

Povinné zmluvné poistenie

P.č.

Továrenská značka
a typ

Druh vozidla

ŠPZ

Číslo TP

VIN

Rok
výroby

Zdvihový
objem
cm3

Výkon
(kW)

Celková
hmotnosť

Počet
miest na
sedenie

Palivo

Farba

vozidlo
s právnom
prednostnej
jazdy

1*

FIAT DUCATO

špeciálne vozidlo sanitné

MT 740 DG

PB 311869

ZFA25000002390553

2013

1956

85

3000

7+1

NM

biela

áno

2*

FIAT DUCATO

špeciálne vozidlo sanitné

MT 921 DG

PB 311868

ZFA25000002397102

2013

1956

85

3000

7+1

NM

biela

áno

3

KIA ceed

osobné vozidlo

MT 176 CR

PA 143211

U5YHC816AAL146630

2010

1582

85

1920

5

NM

biela

nie

4

Volkswagen Passat

osobné vozidlo

MT 936 CT

PA 324843

WVWZZZ3BZ4P092464

2003

2771

142

2110

5

BA 95 B

strieborná metalíza
svetlá

nie

5

Škoda Fabia

osobné vozidlo

MT 717 CF

PA 143231

TMBBC25JX93089794

2008

1390

63

1575

5

BA 95 B

červená

nie

6

CITROEN Berlingo

nákladné vozidlo

MT 880 BY

PA 143228

VF7GJKFWC93476065

2007

1360

55

1780

5

BA 95 B

strieborná metalíza
svetlá

nie

7

MULTIKAR M 25

nákladné vozidlo

MT 933 BB

PA 143920

1268480

1986

1997

33,1

3500

2

NM

modrá

nie

8

AVIA A 31

nákladné vozidlo

MT 150 AO

PA 143216

TNAA31KG002331

1986

3596

60

5990

3

NM

modrá

nie

9

AVIA A 31

nákladné vozidlo

MT 210 AS

PA 143215

TNAA2E0001A000394

2001

3596

85

7490

3

NM

biela

nie

10

UNC

univerzálny nakladač čelný

nemá

nemá

nemá

1986

2696

34,2

2875

1

NM

11

DESTA

vysokozdvižný vozík čelný

nemá

nemá

nemá

1993

42,6

4780

1

plyn

12

nákladné vozidlo

MT 556 DC

PB 712745

VF1UDCJG535896650

2006

2188

66

3500

3

NM

13

RENAULT MASTER
RENAULT Mascott
150.65

nákladné vozidlo

MT 944 EH

PE 513429

VF656ANA000008051

2008

2953

110

6500

3

14

Škoda SUPERB

osobné vozidlo

MT 027 EZ

PF 626 944

TMBCC93T7C9042972

2012

3597

191

2275

5

*MV S PRÁVOM PREDNOSTNEJ JAZDY

nie
nie
biela

nie

NM

biela

nie

BA95B

čierna

nie

Univerzitná nemocnica Martin

Príloha č.5

Havarijné poistenie

P.č.
1

Továrenská
značka a typ

Druh vozidla

nová cena

ŠPZ

Číslo TP

VIN

Rok
výroby

Zdvihový
objem cm3

Výkon
(kW)

Celková
hmotnosť

Počet
miest
na
sedenie

Palivo

Farba

vozidlá s
právom
prednostnej
jazdy

zab.
zariadenie

nie

imobilizér

osobné vozidlo

12 221,50

MT 176 CR

PA 143211

U5YHC816AAL146630

2010

1582

85

1920

5

NM

2

KIA ceed
Volkswagen
Passat

osobné vozidlo

40 221,08

MT 936 CT

PA 324843

WVWZZZ3BZ4P092464

2003

2771

142

2110

5

BA 95 B

biela
strieborná
metalíza svetlá

nie

imobilizér

3

Škoda Fabia

osobné vozidlo

12 494,19

MT 717 CF

PA 143231

TMBBC25JX93089794

2008

1390

63

1575

5

BA 95 B

červená

nie

imobilizér

4

CITROEN
Berlingo

13 518,22

MT 880 BY

PA 143228

VF7GJKFWC93476065

2007

1360

55

1780

5

BA 95 B

strieborná
metalíza svetlá

nie

imobilizér

46 338,50

MT 210 AS

PA 143215

TNAA2E0001A000394

2001

3596

85

7490

3

NM

biela

nie

10 500,00

MT 944 EH

PE513429

VF656ANA000008051

2008

2953

110

6500

3

NM

biela

nie

imobilizér

41 857,71

MT 027 EZ

PF626944

TMBCC93T7C9042972

2012

3597

191

2275

5

BA95B

čierna

nie

imobilizér

6

AVIA A 31
RENAULT
Mascott 150.65

nákladné
vozidlo
nákladné
vozidlo
nákladné
vozidlo

7

Škoda SUPERB

osobné vozidlo

5

POISTNÍK: Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2,036 59 Martin

Príloha č.6

Úrazové poistenie

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Továrenská značka a typ
KIA ceed
Volkswagen Passat
Škoda Fabia
CITROEN Berlingo
AVIA A 31
RENAULT MASTER
RENAULT Mascott 150.65
Škoda SUPERB

Druh vozidla
osobné vozidlo
osobné vozidlo
osobné vozidlo
nákladné vozidlo
nákladné vozidlo
nákladné vozidlo
nákladné vozidlo
osobné vozidlo

ŠPZ
MT 176 CR
MT 936 CT
MT 717 CF
MT 880 BY
MT 210 AS
MT 556 DC
MT 944 EH
MT 027 EZ

Číslo TP
PA 143211
PA 324843
PA 143231
PA 143228
PA 143215
PB 712745
PE 513429
PF 626944

VIN
U5YHC816AAL146630
WVWZZZ3BZ4P092464
TMBBC25JX93089794
VF7GJKFWC93476065
TNAA2E0001A000394
VF1UDCJG535896650
VF656ANA000008051
TMBCC93T7C9042972

Počet miest
na sedenie
5
5
5
5
3
3
3
5

Príloha č.7
Poistenie majetku
Škodový priebeh majetok (za posledné 3 roky)
Rok 2017:
-

Fyzické napadnutie zdravotnej sestry pacientkami na psychiatrickej klinike
a odcudzenie kľúčov od kliniky. Nutná výmena zámkov a kľúčov. Vyčíslená škoda
483,90€. Likvidácia poistnej udalosti doposiaľ nezrealizovaná aj napriek urgencii,

-

Poškodenie služobného motorového vozidla Škoda Fabia cudzou osobou.
Vzniknutá škoda 210,50€. Poisťovňou uhradená výška škody 110,42 €,

-

Prasknutý ventil vodovodného potrubia v prízemí nového 4. pavilónu- Chirurgia.
Riešené vo vlastnej réžii oddelením údržby UNM výmenou poškodeného ventilu.
Škoda 100,- €.

Rok 2018:
-

Prasknuté rozvody podlahového kúrenia v prízemí nového pavilónu číslo 4 –
Chirurgický pavilón. Poškodené omietky, podlahové izolácie, podlahová krytina.
Vyčíslená škoda 107 502,46 €. Poisťovňou uhradená výška škody 75 046,60 €,

-

Prasknuté kanalizačné potrubie v suteréne starého pavilónu číslo 4 – Chirurgický
pavilón . Vyčíslená škoda na poškodenom chirurgickom materiály 2 244,- €. Škoda
doposiaľ zo strany poisťovne neuhradená,

-

Poškodené splachovacie zariadenie WC a vytopenie pavilónu číslo 8/3 – Urologická
operačná sála. Poškodené maľby a omietky stien a stropov. Maliarske práce
vykonané v pavilóne č. 8 v II. a III. štvrťroku 2019. Faktúra zaslaná do poisťovne
k likvidácii v 12/2019 . Likvidácia poistnej udalosti doposiaľ nezrealizovaná,

-

Rozbitá sklenená výplň protipožiarnych dverí vozíkom zdravotníckeho personálu
(neúmyselné). Vyčíslená škoda na rozbitom skle 706,- €. Likvidácia poistnej
udalosti vo výške 636,- €.

-

Prasknutá hadička na splachovači WC a vytopenie pavilónu číslo 8/5 Detské
oddelenie. Poškodené maľby a omietky stien a stropov. Maliarske práce vykonané
v II. a III. štvrťroku 2019. Faktúra zaslaná do poisťovne k likvidácii v 12/2019.
Likvidácia poistnej udalosti doposiaľ nezrealizovaná.

Rok 2019:
-

Prasknuté horúcovodné potrubie v prízemí pavilónu číslo 6 – Gynekologická
klinika. Poškodené omietky a maľovky stien a stropov. Maliarske práce vykonané
v III. štvrťroku 2019. Faktúra zaslaná do poisťovne k likvidácii 8.1.2020. Likvidácia
poistnej udalosti doposiaľ nezrealizovaná.
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-

Upchatie kanalizačného potrubia a vytopenie podláh prízemia Psychiatrickej
klinky. Poškodenie laminátovej podlahy. Výmena poškodenej podlahy vykonaná
v l1/2019. Výška škody 382,61 €. Faktúra zaslaná do poisťovne k likvidácii
4.12.2019. Likvidácia poistnej udalosti doposiaľ nezrealizovaná.
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Príloha č.8
Povinné zmluvné poistenie , Havarijné poistenie , Úrazové poistenie
Škodový priebeh za posledné 2 roky ( poistné udalosti )
1. Poistná udalosť na osobnom motorovom vozidle MT 210 AS bez poistného plnenia.
2. Poistná udalosť na osobnom motorovom vozidle MT 556 DC bez poistného plnenia.
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Príloha č.9
Správa o rizikách
1. viď samostatná príloha „Správa o rizikách“ – príloha k súťažným podkladom
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3.
Hodnotenie splnenia špecifikácie :
Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky predmetu zákazky
(poistenia) zadefinované verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky (časť
č.1 - č.5).
V prípade, že ponuka nebude spĺňať všetky požiadavky zadefinované verejným
obstarávateľom v opise predmetu zákazky, ponuka nebude zaradená do ďalšieho
vyhodnotenia a uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk tejto zákazky.
Poznámka:
Súčasťou návrhu poistnej zmluvy/zmlúv musia byť Všeobecné poistné podmienky, ktoré
jednotlivé druhy poistení upravujú, sú v súčasnosti platné a schválené príslušným úradom- v
štandardnom znení, bez odchýlok a osobitných dojednaní, ktorými by došlo k obmedzeniu
alebo zníženiu rozsahu poistenia a poistených rizík zadefinovaných a požadovaných verejným
obstarávateľom, a ktoré by boli v neprospech Univerzitnej nemocnice Martin (príp. Zmluvné
dojednania, Doložky).
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Verejný obstarávateľ:

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Názov zákazky:
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NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

SLUŽBY

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

D. Spôsob určenia ceny

MARTIN, MAREC 2020
(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)
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D. Spôsob určenia ceny
1.

Cena za poskytovaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a bude vyjadrená v eurách (€).

2.

Cena za služby poistenia nepodlieha dani z pridanej hodnoty. Navrhovanú zmluvnú cenu
pre každú ponúknutú časť uchádzač uvedie v zložení (v zmysle časti C. Opis predmetu
zákazky):
2.1 cena poistného jednotlivých podčastí predmetu zákazky v €
(položkovite podľa časti C. Opis predmetu zákazky – v Časti č.4 – podčasť 4A, 4B a 4C)

2.2 cena poistného za celý predmet zákazky v € ponúkanej časti - tieto ceny budú
aj predmetom elektronickej aukcie
(podľa časti C. Opis predmetu zákazky – Časť č.1 - č.5)

Cena poistného za celý predmet zákazky ponúkanej časti sa vypočíta ako súčet
jednotlivých podčastí predmetu zákazky v €.
3.

Ceny uvedené v návrhu zmluvy žiadame zaokrúhliť na dve desatinné miesta nasledovným
spôsobom:
napr. 1,155 zaokrúhliť na 1,16 - 0,484 zaokrúhliť na 0,48

4.

Uchádzač navrhovanú cenu za celý predmet zákazky v € za požadovaný predmet zákazky
(pre každú ponúknutú časť samostatne) vloží do systému JOSEPHINE a vyplní
položkový elektronický formulár, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenému
v týchto súťažných podkladoch. (Uchádzač sadzbu DPH neuvádza).

5.

Cena uvedená v návrhu poistnej zmluvy za predmet zákazky v zmysle časti C. Opis
predmetu zákazky a časti E. Obchodné podmienky realizácie a poskytnutia predmetu
zákazky musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky v € – pre každú ponúknutú časť
osobitne a musí byť cenou konečnou, t.j. musí zahŕňať všetky náklady spojené s
poskytovaním služby za príslušné poistné obdobie v súlade s platnými právnymi
predpismi a musí vyjadrovať cenovú úroveň vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu
verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
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Verejný obstarávateľ:

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Názov zákazky:
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NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

SLUŽBY

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
E. Obchodné podmienky realizácie a poskytnutia
predmetu zákazky

MARTIN, MAREC 2020
(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)
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E. Obchodné podmienky realizácie a poskytnutia predmetu zákazky
1. Uchádzač predloží vo svojej ponuke návrh poistnej zmluvy (pre každú ponúknutú časť
samostatne) v zmysle podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch
a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky na vypracovanie ponuky. Súčasťou
poistnej zmluvy/zmlúv budú Všeobecné poistné podmienky, ktoré jednotlivé druhy poistení
upravujú, sú v súčasnosti platné a schválené príslušným úradom - v štandardnom znení, bez
odchýlok a osobitných dojednaní, ktorými by došlo k obmedzeniu alebo zníženiu rozsahu
poistenia a poistených rizík zadefinovaných a požadovaných verejným obstarávateľom, a ktoré
by boli v neprospech Univerzitnej nemocnice Martin. V prípade ak zmluva alebo Všeobecné
poistné podmienky odkazujú na osobitné zmluvné dojednania resp. doložky, je potrebné, aby
tieto zmluvné dojednania resp. doložky tvorili neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
Návrh zmluvy bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch
2. Ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov/poistiteľov, predložená ponuka
vrátane návrhu zmluvy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena tejto skupiny
dodávateľov/poistiteľov alebo zástupcom člena tejto skupiny dodávateľov/poistiteľov, ktorý je
oprávnený konať v mene člena tejto skupiny v záväzkových vzťahoch, vtedy ak v doručenej
ponuke predloží aj naskenované splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
3.Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky minimálne podmienky a štruktúru podľa tejto
časti súťažných podkladov. Text návrhu zmluvy a jej prílohy nesmú obsahovať obmedzujúce
alebo inak neprijateľné časti. V prípade, že bude návrh obsahovať takúto časť, ponuka bude zo
zadávania verejnej súťaže vylúčená.
4. Uzavreté zmluvy nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so
súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
5. V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač
v predloženej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych
subdodávateľoch (v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo
obvyklý pobyt subdodávateľa, IČO), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel plnenia zo zmluvy
(špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah).
V prípade, že úspešný uchádzač v čase uzavretia zmluvy nepredpokladá pri plnení predmetu
zákazky využitie subdodávateľa, doplní do príslušnej časti xxx.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk,
ak zmluvné podmienky uvedené v návrhoch zmlúv predložených uchádzačmi budú v rozpore
s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi a ak sa budú
vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.
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Táto časť súťažných podkladov je minimálny obsah zmluvných podmienok, ktoré uchádzač
musí zapracovať do poistných zmlúv vyplývajúcich z plnenia predmetu zákazky uvedeného v
časti č. 1, č.2, č.3, č.4 resp. č.5 (C. Opis predmetu zákazky). Doplnenie poistnej zmluvy zo
strany uchádzača je možné, ale nesmie byť v rozpore s uvedenými podmienkami.
Poistnú zmluvu na predmet zákazky špecifikovaný v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov vypracujte podľa §788 a násl. Obč. zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších
predpisov.
Podmienky a štruktúra Poistnej zmluvy
(platí samostatne pre každú ponúknutú časť č.1 – č.5)
Minimálny obsah poistných zmlúv (platný pre časť č. 1 - č. 5) :
- zmluvné strany a ich štatutárni zástupcovia
- predmet plnenia zmluvy a rozsah poistenia
- začiatok poistenia a poistné obdobie
- miesto poistenia, územná platnosť
- výška poistnej sumy, výška poistného a jeho splatnosť
- poistné riziká, poistné krytie
- limity poistného plnenia
- sublimity
- spoluúčasť, poistné plnenie a jeho splatnosť, spolupôsobenie zmluvných strán
- subdodávatelia a osobitné povinnosti poistiteľa
- odstúpenie od zmluvy
- osobitné zmluvné podmienky
- záverečné ustanovenia
- Príloha poistnej zmluvy –Všeobecné poistné podmienky (príp. Zmluvné dojednania, Doložky)
Povinné obsahové náležitosti zmluvy:
1. Zmluvné strany a ich štatutárni zástupcovia:
Poistiteľ:
....................................................................................
(meno, názov, adresa)
Zastúpený
.....................................................................................
IČO:
.....................................................................................
DIČ:
.....................................................................................
Bankové spojenie:
.....................................................................................
(názov peňažného ústavu, číslo účtu)
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu .............., oddiel..........., vložka č......... .
a
Poistník/poistený:
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2,036 59 Martin
Zastúpený: Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu
spoločne.
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IČO: 00 365 327
DIČ: 2020598019
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000281377/8180
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0028 1377
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
2. Predmet plnenia zmluvy a rozsah poistenia:
Predmetom zmluvy je poskytnutie poistenia a služieb s tým spojených, ktorých minimálny
rozsah je definovaný v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a počas
platnosti poistnej zmluvy je záväzný.
3. Začiatok poistenia a poistné obdobie
- poistné obdobie 12 mesiacov
- poistenie sa uzatvára na dobu určitú od .... do .... t.j. predpokladaný termín od 1.12.2020
do 30.11.2024 (časť č.1 - č.5)
4. Miesto poistenia , územná platnosť
Miesto poistenia je potrebné uviesť - „Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59
Martin“ s výnimkou poistenia predmetu zákazky časť 1) Poistenie nehnuteľného a
hnuteľného majetku a časť 2) Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu, prenájom
nehnuteľností je miesto plnenia – „Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59
Martin - miesta na adresách uvedených v účtovníctve poisteného“.
Územná platnosť : územie SR okrem poistenia časť č.4 – „územie Európy“
5. Výška poistnej sumy, výška poistného a jeho splatnosť:
Cena bude uvedená v € (vrátane zliav a bonusov). Bude to súhrnné poistné celkom za celý
predmet zákazky podľa časti C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Ročná sadzba poistného (platí pre časť č.4 – Poistenie motorových vozidiel), použitá pri
výpočte poistného, ktoré je predmetom poistnej zmluvy musí byť uvedená v poistnej
zmluve. Jej výška počas trvania poistnej zmluvy je dohodnutá ako maximálna, t.j. počas
poistnej doby ju nie je možné zvýšiť. Jej úprava smerom dole je po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán prípustná.
Poistník bude predkladať ponuku na jednotlivé druhy poistenia (predmety zákazky v zmysle
časti C. Opis predmetu zákazky) ako ročné poistné.
Platobné podmienky:
- platby za poistné budú realizované bezhotovostným stykom z bežného účtu – štvrťročne
na základe avíza na úhradu, ktoré poistiteľ pošle poistenému. V poistnej zmluve bude
uvedená výška jednotlivých splátok poistného.
6. Poistné riziká, poistné krytie :
- uviesť požadované minimálne poistné riziká, poistné krytie predmetu zákazky
zašpecifikované v časti C. Opis predmetu zákazky.
7. Limity poistného plnenia :
- v prípade, že je stanovený v časti C. Opis predmetu zákazky aj limit poistného plnenia je
potrebné stanovenú výšku limitu uviesť do predkladaného návrhu poistnej zmluvy.
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8. Sublimity:
- v prípade, že je stanovený v časti C. Opis predmetu zákazky aj sublimit poistného plnenia
je potrebné stanovenú výšku sublimitu uviesť do predkladaného návrhu poistnej zmluvy.
9. Spoluúčasť, poistné plnenie a jeho splatnosť, spolupôsobenie zmluvných strán:
V súlade so súťažnými podkladmi je potrebné uviesť výšku spoluúčasti - sumu v EUR.
Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike a v mene € do 15 dní, len čo poistiteľ
skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa
musí vykonať bez zbytočného odkladu, ak nemôže byť šetrenie o rozsahu a výške škody
ukončené do 30 dní po tom, ako sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ
povinný poskytnúť poistenému primeraný preddavok na základe jeho písomnej požiadavky
vo výške ...... 1% predpokladaného poistného plnenia.
10. Subdodávatelia a osobitné povinnosti poistiteľa
10.1. Poistiteľ pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v Čl. 2 tejto zmluvy využije
nasledujúcich subdodávateľov:
Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko:
........................................
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:
........................................
IČO, resp. dátum narodenia:
........................................
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:
........................................
- meno a priezvisko:
........................................
- adresa pobytu:
........................................
- dátum narodenia:
........................................
- funkcia:
........................................
Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................
Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zmluvy
subdodávateľom túto skutočnosť uvedie.
10.2. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny poistníkom.
Poistiteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza
dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť poistníkovi zámer
zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 1. tohto článku
zmluvy. Poistník zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) poistiteľovi bez
zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne
identifikovaný v zmysle bodu 1., bude ním predložené vyhlásenie o detailnom
oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude
bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto
povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.
10.3. Poistiteľ sa zaväzuje na požiadanie poistníka predložiť mu všetky zmluvy, ktoré
má uzavreté so subdodávateľmi.

Uchádzač v tomto bode uvedie výšku preddavku, ktorú sa zaväzuje verejnému obstarávateľovi poskytnúť. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby výška poskytnutého preddavku bola min. 50 % predpokladaného poistného plnenia
(škody). Uvedenie nižšej výšky preddavku bude dôvodom na vylúčenie ponuky z hodnotenia v zmysle § 53 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní.
1
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10.4. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť poistiteľa za plnenie
predmetu zmluvy. Poistiteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania
svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné.
10.5. Poistiteľ a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v
registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva
zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.
10.6. V prípade, ak poistník zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve
poistiteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá
nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil
povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby poistiteľ navrhol v súlade s
bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.
11. Odstúpenie od zmluvy:
11.1. Poistník je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:
- ak poistiteľ, resp. subdodávatelia neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v
registri alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov
verejného sektora,
- ak si subdodávatelia poistiteľa, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v
dodatočne primeranej lehote určenej poistníkom podľa čl. 10. bodu 10.6. tejto
časti zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich
výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán
rozhodne o výmaze poistiteľa z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci
orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny
zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote
alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej
vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30
kalendárnych dní, a to v prípade, ak si poistník z dôvodu ekonomickej
výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa čl. 11 bod 11.4 tejto zmluvy.
Vyššie uvedené ustanovenia je poistník oprávnený využiť v prípade, že poistiteľ resp.
subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade
so zákonom č. 315/2016 Z.z..
11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom
doručenia druhej zmluvnej strane.
11.3. Ak si subdodávatelia poistiteľa podľa čl. 10 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť
zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), poistiteľ zaplatí
poistníkovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto
povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.
11.4. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze poistiteľa z registra podľa ust. § 12
zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za
nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa
konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať
úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná
oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a poistník z dôvodu ekonomickej
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výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, poistiteľ
zaplatí poistníkovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.
11.5. Ak zo strany poistiteľa, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11
ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú
oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je poistník ako účastník zmluvy v
omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva. Ustanovenia 11.3.,
11.4., 11.5. sa vzťahujú len na poistiteľa resp. subdodávateľa , ktorí majú povinnosť byť
zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.
11.6 V prípade odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností
v zmysle Čl. 12 bod 12.1 a 12.2 tejto zmluvy, vznikne poistníkovi nárok voči
poistiteľovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z dohodnutej ceny za celý
predmet zmluvy v €.
12. Osobitné zmluvné podmienky
12.1 Poistiteľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy predložiť
verejnému obstarávateľovi:
- Platný doklad (v origináli príp. úradne overenej kópii) povolenie Národnej banky
Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti (nie sprostredkovanie poistenia) pre
poistný druh – poistenie majetku, poistenie zodpovednosti resp. poistenie motorových
vozidiel (v závislosti od predmetu poistnej zmluvy) alebo iný dokument preukazujúci
oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území SR poisťovni z iného členského
státu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej
pobočky v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12.2 Nepredloženie platného povolenia/oprávnenia vymedzeného v bode 12.1 sa
považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia
zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
13. Záverečné ustanovenia:
a) Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami s
účinnosťou od .... /predpokladaný termín účinnosti od 1.12.2020 pre časť č.1-č.5/,
nie však skôr ako prvý deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.
b) Poistený vyhlasuje, že podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva poistiteľovi súhlas, aby jeho osobné
údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou spracovával v rámci svojej
činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich
z tejto poistnej zmluvy.
c) V prílohe zmluvy bude uvedený presný zoznam kontaktných zodpovedných osôb a
likvidátorov (meno a priezvisko, titul, adresa, telefón, fax, e-mail), prípadne
kontaktné telefónne čísla na špecializovanú firmu vykonávajúcu likvidáciu
poistných udalostí.
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d) Ustanovenia uvedené v poistnej zmluve sú nadradené ustanoveniam uvedeným vo
všeobecných poistných podmienkach, osobitných poistných podmienkach,
zmluvných dojednaniach prípadne iných dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva
odvoláva. V poistnej zmluve sa možno od ustanovení poistných podmienok odchýliť
len v prípadoch ak to poistné podmienky priamo určujú. V ostatných prípadoch sa
možno od znenia poistných podmienok odchýliť len v prípade, ak by to bolo na
prospech poisteného.
e) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy
alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu
zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
f) Poistiteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu poistníka nepostúpi svoje
peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie
pohľadávky zo strany poistiteľa tretej osobe bez súhlasu poistníka je neplatné.
Súhlas poistníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený
predchádzajúci súhlas MZ SR.
g) Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravených sa
spravujú príslušným ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
h) Každá zmluva bude vyhotovená v štyroch origináloch, pričom poistník obdrží dve
vyhotovenia a poistiteľ obdrží dve vyhotovenia.
Prílohu poistnej zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť budú tvoriť - Všeobecné poistné
podmienky, ktoré jednotlivé druhy poistení upravujú - v štandardnom znení, bez odchýlok a
osobitných dojednaní, ktoré by boli v neprospech Univerzitnej nemocnice Martin (príp.
Zmluvné dojednania, Doložky).
Za poistníka:

Za poistiteľa:

V Martine, dňa ..............................

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

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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Verejný obstarávateľ:

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Názov zákazky:
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F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
1.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO
POSTAVENIA

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.1 Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 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“) v súlade s
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Keďže verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov
verejnej správy podľa osobitného predpisu, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením
dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
nasledovne:
- § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen
dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný
čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe- doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol
účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym
subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov
za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti;
- § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie
a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu – doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace;
- § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému
úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu – doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu
a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;
- § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie
je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu
nie starším ako tri mesiace;
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- § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky;
- § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu - doloženým čestným vyhlásením;
- § 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti
ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ
a obstarávateľ preukázať;
- § 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
1.3 V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia dokladmi sa
vyžaduje predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov (pokiaľ
nie je uvedené inak).
1.4 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
do štátneho jazyka.
1.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov/poistiteľov zúčastnená vo
verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na
preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný
1.6.1 originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov)
naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať
uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej
podobe s cieľom overiť originalitu dokladov
1.6.2 v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej
podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného
prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).
1.7 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok
účasti – osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú
dotknuté.
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2.

PODMIENKY

ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ,
TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

TÝKAJÚCE

SA

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa:
2.1 § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží zoznam osôb zodpovedných za poskytovanie služby v oblasti poisťovníctva
s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, pričom tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača.
Požadované je potrebné predložiť za každú ponúknutú časť samostatne (časť č.1, č.2, č.3, č.4,
č.5).
2.2 Doklady na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je treba
predložiť ako originály alebo ich úradne overené kópie (pokiaľ nie je uvedené inak).
2.3 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
do štátneho jazyka.
2.4 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je
uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok
osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. V prípade, ak uchádzač preukazuje
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vlastnými zamestnancami, pri
predkladaní dokladov túto skutočnosť uvedie.
2.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov/poistiteľov zúčastnená na
verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za
všetkých členov skupiny spoločne.
2.6 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na
preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný
2.6.1 originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov)
naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať
uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej
podobe s cieľom overiť originalitu dokladov.
Komplexné poistenie

Strana 75

2.6.2 v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej
podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného
prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa
uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich
spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť
zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky, pri preukazovaní splnenia podmienok účasti môže predložiť rovnocenný doklad
podľa právnych predpisov vydaných v štáte sídla uchádzača.
3.

PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ JE MOŽNÉ
PREUKÁZAŤ AJ JEDNOTNÝM EURÓPSKYM DOKUMENTOM

SPLNENIE

Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 až 2 časti F. Podmienky účasti...
predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. týchto súťažných
podkladov.
Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného
európskeho dokumentu oddiel α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby
musel vyplniť iné oddiely časti IV.
Jednotný európsky dokument sa predkladá osobitne za každú časť alebo skupinu častí
s rovnakými podmienkami alebo dôvodmi na vylúčenie.
V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) má uchádzač možnosť využiť pri
predkladaní JED-u vnútroštátne služby jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34484). Uchádzač má zároveň možnosť postupovať
podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na
internetovej
stránke
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
(https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html).
Na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ a v profile verejného obstarávateľa na
stránke https://www.uvo.gov.sk/... budú zverejnené :
- vygenerovaná elektronická verzia formulára „JED-výzva“ s prílohami .pdf a .xml (online
formulár je možné vyplniť prostredníctvom modulu JED prístupného vo verejnej zóne na
stránke ÚVO),
- JED vo formáte .doc umožňujúci jeho priame vypĺňanie (informácie týkajúce sa postupu
a identifikácie verejného obstarávateľa poskytnuté verejným obstarávateľom si uchádzač do
vzoru prenesie sám).
Uložený vyplnený formulár JED vo formáte .xml alebo naskenový JED podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý
je oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením
mena a funkcie alebo JED spracovaný s využitím vnútroštátnej služby JED pre obstarávanie
bude tvoriť súčasť predkladaných dokumentov tvoriacich ponuku.
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Verejný obstarávateľ:

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Názov zákazky:

Komplexné poistenie

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

SLUŽBY

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
a spôsob ich uplatnenia

MARTIN, MAREC 2020
(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)
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G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena za celý predmet zákazky v € / celkové poistné v € – pre každú ponúknutú
časť predmetu zákazky osobitne

1.1 Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia zmluvná cena za celý predmet
zákazky v €
Hodnotená bude ponúknutá zmluvná cena za celý predmet zákazky v € pre každú časť predmetu
zákazky osobitne v rozsahu definovanom v časti C. Opis predmetu zákazky a v zmysle časti D.
Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktorou sa rozumie celkové poistné za celý predmet
zákazky v € – pre každú ponúknutú časť osobitne. Celková cena musí zahŕňať všetky náklady
spojené s poskytovaním služby za príslušné poistné obdobie v súlade s platnými právnymi
predpismi a musí vyjadrovať cenovú úroveň vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu
verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ
2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria:
2.1 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, v zmysle podmienok a požiadaviek verejného
obstarávateľa stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch, budú uchádzači „Výzvou na účasť v elektronickej aukcii“, vyzvaní na predloženie
nových cien za celý predmet zákazky v € v zmysle časti D. Spôsob určenia ceny súťažných
podkladov v € upravených smerom nadol.
Podľa výšky navrhnutej ceny za celý predmet zákazky v € sa určí úspešný a neúspešný
uchádzač – pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne. Úspešný uchádzač bude ten,
ktorého ponuka splní kritérium – najnižšia cena za celý predmet zákazky v € / celkové poistné
v € danej časti.
2.2 V prípade, že ponuka úspešného uchádzača alebo uchádzačov (na základe výsledkov
eAukcie) bude v zmysle bodu 28.4.2 časti A. súťažných podkladov vylúčená alebo ak úspešný
uchádzač alebo uchádzači budú vylúčení z dôvodu nepredloženia dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti v zmysle časti F. Podmienky účasti... týchto súťažných podkladov
a v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia
podmienok účasti (v prípade ak uchádzač alebo uchádzači preukazovali splnenie podmienok
účasti v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní) alebo ak úspešný uchádzač alebo
uchádzači neposkytli súčinnosť pri uzatvorení zmluvy – verejný obstarávateľ bude postupovať
v zmysle § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní a môže uzatvoriť zmluvu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako ďalší v poradí.
2.3 Každému uchádzačovi na základe výsledku automatizovaného vyhodnotenia elektronickej
aukcie a po skončení vyhodnotenia ponúk podľa bodu 29 časti A. súťažných podkladov bude
zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.
Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že elektronickú aukciu nepoužije v prípade:
- ak ani jedna ponuka nebude spĺňať podmienky určené verejným obstarávateľom
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu:
- ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač
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Uchádzač svoj návrh na plnenie verejným obstarávateľom stanoveného kritéria vyplní vo
forme položkového elektronického formulára v systéme JOSEPHINE, ktorý zodpovedá
návrhu na plnenie kritérií uvedenom v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov a zároveň
predloží vo svojej ponuke vyplnenú Prílohu č. 1 súťažných podkladov Návrh na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk – pre každú ponúknutú časť samostatne.
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Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – služby
Názov predmetu zákazky:

Komplexné poistenie
Časť č.:

................................ (doplňte)

Názov časti:

................................ (doplňte)

Kritérium č.
1.

Názov kritéria

Návrh

Cena za celý predmet zákazky v € /
Celkové poistné v €

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................
Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: ...........................................................................
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................
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Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

Vec: Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:
Sídlo, miesto podnikania alebo
obvyklý pobyt:
Právna forma:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu – IBAN:
Kontaktná osoba:
- telefónne číslo:
- fax:
- e-mail:

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

.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu
Komplexné poistenie
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Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo
podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil
uchádzač pri vypracovaní ponuky
Meno a priezvisko:
Obchodné meno alebo názov :
Adresa pobytu:
Sídlo, miesto podnikania alebo
obvyklý pobyt:
IČO, ak bolo pridelené:
- telefónne číslo:
- e-mail:

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

.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu
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Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača
Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:
a) sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými
verejným obstarávateľom;
b) všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
c) vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku (v súlade s Oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi ponuka môže obsahovať
ponuku na jednu ucelenú časť alebo na viacero ucelených častí alebo na celý predmet
zákazky);
d) nie sme členom skupiny dodávateľov/poistiteľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá
ponuku;
e) dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade
s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

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

.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu
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Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému
kódexu uchádzača

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu
uchádzača
Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
Komplexné poistenie
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.
My, ....................(doplniť názov uchádzača),čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným
verejným obstarávaním:
a) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity,
ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
b) sme neposkytli a neposkytneme akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá
je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé
a úplné informácie.
e) sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní,
ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcuuchadzaca-54b.html .
V ................................., dňa ..............................

.................................................
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu
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