Evidenčné číslo obstarávania: BE-ZVO-9-051-15

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
1.

Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256

2.

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavel Jánoš
e-mail: pavel.janos@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4205, +421 905 708 352
a
JUDr. Monika Benická
e-mail: monika.benicka@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4215, +421 917 498 392
V prípade otázok k obstarávaniu, je potrebné zaslať otázky na obe kontaktné osoby verejného
obstarávateľa najneskôr do 26.3.2015 do 10:00 hod.

3.

Názov predmetu zákazky: Poistenie platieb za energiu pre prípad straty zamestnania

4.

Opis predmetu zákazky:
Poistenie platieb za energiu pre prípad straty zamestnania bude zabezpečené prostredníctvom externej
spoločnosti – poisťovne.
Služba je určená pre zákazníkov SPP v segmente Domácnosti a slúži ako podporný nástroj pri predaji
energii (zemného plynu a elektriny).
Externá spoločnosť (poisťovňa) bude vystupovať ako Poistiteľ, SPP ako Poistník a zákazník SPP ako
Poistený.
Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v prílohe č.1 tejto Výzvy.

5.

Bežná dostupnosť na trhu v zmysle §9b ZVO: nie

6.

Termín poskytnutia služby: od podpisu zmluvy na 2 roky + ročná opcia

7.

Typ zmluvy: Rámcová skupinová poistná zmluva – zverejnená na stránkach SPP
Zmluva o spolupráci (finančných podmienkach) medzi SPP a uchádzačom

8.

Lehota na predloženie ponúk: do 27.03.2015 do 10:00 hod.

9.

Spôsob predloženia ponúk: elektronicky prostredníctvom portálu proe.biz
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2547

10. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od uchádzača predloženie
nasledujúcich dokladov:
a)

Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby súvisiacej s predmetom
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obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa originál dokladu, ktorý nesmie
byť starší ako 3 mesiace alebo úradne overená kópia takéhoto originálu.
b)

Čestné vyhlásenie (doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a podpisom uchádzača)
že:
I.

výslovne súhlasí so zverejnenými podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti
ponuky;

II.

sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3
rokoch;

III.

nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia;

IV.

nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze
alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je
v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla;

V.

nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača
požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:
c)

Kópiu osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie
podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH.

d)

Kópia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti vydané Národnou bankou Slovenska.

e)

Návrh rámcovej skupinovej poistnej zmluvy medzi Poistiteľom (uchádzač) a Poistníkom (verejný
obstarávateľ - SPP), vrátane VPP a zmluvných dojednaní, ktoré sa na poistenie budú vzťahovať
a to v 2 formách:
 návrh zmluvy v .pdf formáte ako scan podpísaného dokumentu,
 návrh zmluvy v nezabezpečenom wordovskom dokumente.
Návrh poistnej zmluvy musí obsahovať poistné a zmluvné podmienky uvedené v prílohe č.1 výzvy
na predloženie ponuky.

f)

Návrh zmluvy o spolupráci (finančných podmienkach) medzi Poistiteľom (uchádzač) a Poistníkom
(verejný obstarávateľ – SPP), vrátane VPP a zmluvných dojednaní, ktoré sa na poistenie budú
vzťahovať a to v 2 formách:
 návrh zmluvy v .pdf formáte ako scan podpísaného dokumentu,
 návrh zmluvy v nezabezpečenom wordovskom dokumente.
Návrh poistnej zmluvy musí obsahovať poistné a zmluvné podmienky uvedené v prílohe č.1 výzvy
na predloženie ponuky

g)

Čestné vyhlásenie (doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a podpisom uchádzača),
že uchádzač je schopný zabezpečovať poistenie pre zákazníkov SPP, ktoré je predmetom tohto
obstarávania v priebehu od 15.4. 2015, najneskôr však 2 mesiace od podpisu zmlúv spomínaných
v bodoch e) a f) medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom.

Vyššie uvedené požadované doklady uchádzač predloží vo forme scanov dokumentov do príloh
účastníka na e-aukčný portál proe.biz + 2 dokumenty vo wordovskom dokumente!
Všetky požadované doklady musia byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom
uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo jeho zástupcom, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
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Ďalšie požiadavky: Uchádzač predloží do prílohy účastníka podpísaný scan dokumentu vo formáte
.pdf v zmysle prílohy č.2 tejto výzvy - Možnosť vyplácania poistnej sumy na mesačnej báze.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačmi rokovať o predložených ponukách, aj vo
viacerých kolách.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o predloženie
doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti a minimálne zmluvné podmienky požadované verejným
obstarávateľom, ako sú zadefinované v špecifikácii predmetu obstarávania, budú z ďalšieho procesu
obstarávania vylúčení a nebude im umožnená účasť v elektronickej aukcii.
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Kritérium č.1 Výška poistného (poistné platí poistník – SPP) – 15 bodov
Kritérium č.2 Výška poistného (poistné platí zákazník SPP) – 60 bodov
Uchádzači nacenia nižšie uvedené položky:
Tabuľka č.1
Ročné poistné

Ročné poistné

EUR/mesiac

(platí ho SPP)
osoba/€/rok

(platí ho zákazník SPP)
osoba/€/rok

30€

Kritérium č.1

Kritérium č.2

50€

Kritérium č.1

Kritérium č.2

100€

Kritérium č.1

Kritérium č.2

200€

Kritérium č.1

Kritérium č.2

Poistná suma

Kritérium č.3 Bonifikácia - 20 bodov, z toho:
Tabuľka č.2
Škodovosť

Bonifikácia v %(ročná zľava)
poskytnutá uchádzačom

Počet bodov

od 0 do 40% škodovosť

Kritérium č.3.1

12 bodov

od 41% do 60% škodovosti

Kritérium č.3.2

6 bodov

nad 61% škodovosti

Kritérium č.3.3

2 body

Bonifikácia = zhodnotenie škodového priebehu príslušného poistného obdobia poistnej zmluvy.
Škodovým priebehom sa pre účely tejto zmluvy rozumie podiel súčtu vyplatených škôd a rezerv na
vzniknuté škody v sledovanom období a zaplateného zaslúženého poistného v príslušnom poistnom
období. Škodovým percentom sa rozumie vyjadrenie škodového priebehu v percentách zo základu
zaslúženého zaplateného poistného za príslušné poistné obdobie.
Kritérium č.4 Možnosť vyplácania poistnej sumy na mesačnej báze – 5 bodov
Tabuľka č.3
Možnosť vyplácania poistnej sumy na
mesačnej báze

áno

nie

Počet bodov

5

0

12. Spôsob vyhodnotenia kritéria:
Hodnotené budú len tie ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a minimálne zmluvné
podmienky požadované verejným obstarávateľom.
Kritérium č.1 Výška ročného poistného (poistné platí SPP).................................................15 bodov
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Uchádzačovi s najnižším priemerom ročného poistného viď. Tabuľka č.1 bude pridelených 15 bodov.
Ostatným uchádzačom budú pridelené body podľa nasledovného vzorca:
P1 = 15 x (Di/ D1)
P1 - počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi
D1 - priemer ročného poistného práve hodnoteného uchádzača
Di - najnižší priemer ročného poistného predložený uchádzačmi
Kritérium č.2 Výška ročného poistného (poistné platí zákazník SPP)..................................60 bodov
Uchádzačovi s najnižším priemerom ročného poistného viď. Tabuľka č.1 bude pridelených 60 bodov.
Ostatným uchádzačom budú pridelené body podľa nasledovného vzorca:
P2 = 60 x (Di/ D2)
P2 - počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi
D2 - priemer ročného poistného práve hodnoteného uchádzača
Di - najnižší priemer ročného poistného predložený uchádzačmi
Kritérium č.3.1
Bonifikácia (ročná zľava) poskytnutá uchádzačom – škodovosť od 0 do 40%...................12 bodov
Uchádzačovi, ktorý predloží najvyššiu ročnú zľavu v percentách zo zaplateného poistného pre
verejného obstarávateľa pri škodovosti od 0 do 40% bude pridelených 12 bodov. Ostatným
uchádzačom budú pridelené body podľa nasledovného vzorca:
P3 = 12 x (D3/Di)
P3 - počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi
D3 - percentuálny podiel ročnej zľavy zo zaplateného poistného pre verejného obstarávateľa práve
hodnoteného uchádzača
Di - najvyšší percentuálny podiel ročnej zľavy zo zaplateného poistného pre verejného obstarávateľa
predložený uchádzačmi
Kritérium č.3.2
Bonifikácia (ročná zľava) poskytnutá uchádzačom – škodovosť od 41 do 60%...................6 bodov
Uchádzačovi, ktorý predloží najvyššiu ročnú zľavu v percentách zo zaplateného poistného pre
verejného obstarávateľa pri škodovosti od 41 do 60% bude pridelených 6 bodov. Ostatným
uchádzačom budú pridelené body podľa nasledovného vzorca:
P4 = 6 x (D4/Di)
P4 - počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi
D4 - percentuálny podiel ročnej zľavy zo zaplateného poistného pre verejného obstarávateľa práve
hodnoteného uchádzača
Di - najvyšší percentuálny podiel ročnej zľavy zo zaplateného poistného pre verejného obstarávateľa
predložený uchádzačmi
Kritérium č.3.3
Bonifikácia (ročná zľava) poskytnutá uchádzačom – škodovosť od 61%................................2 body
Uchádzačovi, ktorý predloží najvyššiu ročnú zľavu v percentách zo zaplateného poistného pre
verejného obstarávateľa pri škodovosti od 61% budú pridelené 2 body. Ostatným uchádzačom budú
pridelené body podľa nasledovného vzorca:
P5 = 2 x (D5/Di)
P5 - počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi
D5 - percentuálny podiel ročnej zľavy zo zaplateného poistného pre verejného obstarávateľa práve
hodnoteného uchádzača
Di - najvyšší percentuálny podiel ročnej zľavy zo zaplateného poistného pre verejného obstarávateľa
predložený uchádzačmi
Kritérium č.4 Možnosť vyplácania poistnej sumy na mesačnej báze ................................... 5 bodov
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Uchádzač, ktorý ponúkne možnosť vyplácania poistnej sumy na mesačnej báze získa 5 bodov.
V prípade, ak uchádzač neumožní mesačné vyplácanie a poistná suma bude vyplatená naraz až po
uplynutí 6 mesiacov (doba, počas ktorej je poistná suma vyplácaná), získa 0 bodov.
Počet bodov bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa všeobecných matematických pravidiel
zaokrúhľovania.
Ceny musia byť konečné a zahŕňať všetky náklady uchádzača na poskytnutie služby, vrátene
maklérskej provízie. Sprostredkovateľ poistenia je spoločnosť – RENOMIA, s.r.o.
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa v celkovom hodnotení umiestnil na prvom
mieste, na základe získaných bodov z jednotlivých hodnotiacich kritérií, t.j. jeho súčet bodov za
jednotlivé kritéria bol najvyšší. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší
v poradí.
Po vyhodnotení cenových ponúk, verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie revidovanej
cenovej ponuky prostredníctvom elektronickej aukcie cez e-aukčný portál proe.biz. V elektronickej
aukcii budú môcť uchádzači svoje cenové ponuky upravovať iba smerom nadol – výšky poistného a iba
smerom nahor - bonifikácie – ročné zľavy z poistného.
13. Elektronická aukcia: áno
Termín elektronickej aukcie je predbežne stanovený na 08.04.2015 od 10:00 hod. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo termín elektronickej aukcie zmeniť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o cene, v prípade, ak výsledok elektronickej aukcie
prekročí predpokladanú cenu obstarávania.
14. Komunikácia: elektronicky na adresu pavel.janos@spp.sk a monika.benicka@spp.sk
15. Zábezpeka alebo banková záruka: Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
16. Cena, mena a platobné podmienky:
Cena – konečná cena v EUR za poskytnutie služby špecifikovanej verejným obstarávateľom.
Cena v ponuke uchádzača so sídlom na území Slovenskej republiky musí byť v súlade s cenovými
predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov).
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.5.2015
18. Informácie podliehajúce ochrane podľa osobitných predpisov:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka, môže byť predmetom
sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom.
V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú
informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo.
V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet
obchodného tajomstva, je povinný verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred
uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného
tajomstva v súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej
časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi.
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V prípade, ak súčasťou ponuky sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb
podliehajúce ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“), uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním
jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, a to za účelom predloženia
ponuky uchádzača verejnému obstarávateľovi a jej následného vyhodnotenia verejným obstarávateľom,
vrátane jej zverejnenia alebo sprístupnenia tretím osobám v procese verejného obstarávania v rozsahu
a spôsobom upraveným Zákonom o verejnom obstarávaní. Vzor súhlasu so spracovaním osobných
údajov tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.
19. Doplňujúce informácie:
Doplňujúce informácie k obstarávaniu, budú zaslané uchádzačom spolu s pozvánkou na účasť vo
výbere verejného obstarávateľa, ak sa prihlásia do e-aukčného portálu proe.biz, tak ako to je uvedené
vyššie v texte.
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie ponuky alebo
zrušenie obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu
nákladov, spojených s jeho účasťou v obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť, prípadne zmeniť uverejnené podmienky zadávania
zákazky. Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok budú zverejnené rovnakým spôsobom ako
oznámenie o zadávaní zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa
uchádzačom neoznamuje. O zrušení súťaže verejný obstarávateľ písomne upovedomí všetkých
uchádzačov. Zrušenie súťaže verejný obstarávateľ zverejní tým istým spôsobom, akým sa súťaž
vyhlásila.
Nakoľko verejný obstarávateľ nepovažuje službu za bežne dostupnú komoditu v zmysle §9b ZVO,
nezadáva túto zákazku prostredníctvom elektronického trhoviska.
Dátum zverejnenia: 13.03.2015
Príloha č.1 Špecifikácia predmetu obstarávania
Príloha č.2 Možnosť vyplácania poistnej sumy na mesačnej báze
Príloha č.3 Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
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Príloha č.1 Výzvy na predloženie ponuky BE-ZVO-9-051-15

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
Časť I.
Rozsah požadovaného krytia
Rozsah poistenia
Strata zamestnania/nezamestnanosť
je stav, v ktorom sa nachádza poistený, ktorý nie je v pracovnom pomere, ani nevykonáva samostatne
zárobkovú činnosť. Počiatkom obdobia nezamestnanosti sa rozumie deň nasledujúci po poslednom
pracovnom dni poisteného zamestnanca v pracovnom pomere.

Parametre dojednania poistenia
Poistník: SPP (právnická osoba, oprávnená na podnikanie na území SR, ktorej predmetom činnosti je
dodávka tovaru alebo poskytovanie, prípadne zabezpečovanie služieb)
Poistený: fyzická osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje, a ktorá je klientom SPP pre dodávku energie.
V prípade, že klientom poistníka je SZČO, môže toto poistenie dojednať na rodinného príslušníka
žijúceho v spoločnej domácnosti.
Poistné obdobie: 1 rok + 1 rok opcia
Poistná suma: fixná suma v EUR (viď. Tabuľka na str. 2)
Maximálny limit poistného plnenia
 je suma stanovená pre jednu poistnú udalosť ako násobok poistnej sumy
 maximálny limit poistného plnenia je 6 násobok poistnej sumy
Výplata poistného plnenia: poistné plnenie je vyplácané poistenému
Čakacia doba: 60 dní
Karenčná doba: 30 dni
Vstupný vek :
 od 18
 do 62 rokov
Spoluúčasť: bez spoluúčasti
Frekvencia platenia poistného: ročne – poistné bude uhrádzať Poistník Poistiteľovi
Frekvencia vyplácania poistnej sumy: mesačne, pokiaľ je to možné
Zánik poistenia: riadnym ukončením platnosti zmluvy medzi poistníkom a poisteným alebo
predčasným ukončením, v dôsledku nezaplatenia poistného, zo strany poisteného, na ďalšie poistné
obdobie.
Poznámka:
Poistenie dostane zákazník SPP na základe zmluvy, medzi ním a poistníkom (SPP). Pokiaľ poistený
nezaplatí poistné poistníkovi, bude mu poistenie zrušené. Na základe tejto skutočnosti žiadame
o navrhnutie mechanizmu odhlásenia z poistenia, prípadne mechanizmus vrátenia alikvotnej čiastky
poistného, keďže poistné bude uhrádzane Poistiteľovi ročne.
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Časť II.
Uplatnenie nároku na náhradu škody
Predmet poistného plnenia
Poistnou udalosťou je nezamestnanosť poisteného, ktorá nastala v dobe trvania poistenia a ktorá trvá
nepretržite min. 30 kalendárnych dni a poistený je evidovaný na príslušnom úrade práce.

Požadovaný rozsah krytia


Klient si zvolí poistnú sumu najviac sa približujúcu jeho reálnej pravidelnej platbe.



K dátumu podpísania Súhlasu s poistením je klient v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom
pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, pričom poisťovateľ
neposudzuje jeho trvanie a skutočnosť či je uzavretý na dobu neurčitú.



K dátumu podpísania Súhlasu s poistením poisťovateľ neposudzuje týždenný pracovný čas
poisteného.



Poistnou udalosťou sa považuje strata zamestnania, ku ktorej došlo v dôsledku rozhodnutia zo
strany zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer.



Poistený je povinný preukázať stratu zamestnania registráciou na príslušnom Úrade práce a
sociálnych vecí SR, súčasne však nemá vplyv na poistné pnenie skutočnosť, že poistený poberá
podporu v nezamestnanosti, prípadne dávky sociálneho.



K dátumu podpísania Súhlasu s poistením poisťovateľ neposudzuje momentálny zdravotný stav
poisteného a poistený podpisom zmluvy potvrdzuje, že si nie je vedomý choroby, ktorá by mohla
mať za následok stratu zamestnania, v čase podpísania súhlasu s poistením nie je poistený v
skúšobnej dobe ani v bežiacej výpovednej lehote.

OBCHODNÉ PODMIENKY POISTENIA
Časť I.
Špecifikácia/parametre požadovaného rozsahu krytia
Poistná suma
[€/mesiac]

Ročné
poistné (ak ho platí SPP*) [€/rok]

Ročné
poistné (ak ho platí zákazník*) [€/rok]

30
50
100
200
*

Poistné bude poistiteľovi vždy platiť poistník (SPP). Tieto dve alternatívy výšky poistného majú odlíšiť
stav, kedy je služba (poistenie) dané poistenému „zadarmo“ a kedy si poistený za službu platí.

Časť II.
Odhad ročného potenciálu poistenia
1. Ročný potenciál poistenia/odhad
Strata zamestnania/nezamestnanosť

2. Platnosť zmluvy

1 140 poistných zmlúv
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Rámcová skupinová poistná zmluva (zverejnená na webovej stránke SPP) sa uzatvára na obdobie 2
rokov od nadobudnutia platnosti a účinnosti. Možnosť využitia ročnej opcie a to aj opakovane, len zo
strany verejného obstarávateľa formou písomného oznámenia zaslaného poisťovni.
Zmluva o spolupráci (finančných podmienkach) medzi SPP a uchádzačom sa uzatvára na obdobie 2
rokov od nadobudnutia platnosti a účinnosti. Možnosť využitia ročnej opcie a to aj opakovane, len zo
strany verejného obstarávateľa formou písomného oznámenia zaslaného poisťovni.

Časť III.
Minimálne zmluvné podmienky
1. Výklad pojmov
Nezamestnanosť je stav, v ktorom sa nachádza poistený, ktorý nie je v pracovnom, alebo podobnom
pomere, ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Začiatkom obdobia nezamestnanosti sa rozumie
deň nasledúci po poslednom pracovnom dni poisteného zamestnanca.
Nezamestnaná osoba
je poistený, ktorý je v SR registrovaný na príslušnom Úrade práce, ako uchádzač o zamestnanie.
Poistník je spoločnosť, organizácia alebo osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poistiteľom vo svoj
prospech, alebo v prospech inej osoby.
Poistená osoba/ Poistený
je každá osoba staršia ako 18 rokov a mladšia ako 62 rokov, uvedená v poistnej zmluve ako poistená osoba.
Poistenie platí počas účinnosti poistnej zmluvy, do konca poistného obdobia, v ktorom poistená osoba
dosiahne vek 62 rokov. V prípade, že klientom poistníka je SZČO, môže toto poistenie dojednať na
rodinného príslušníka žijúceho v spoločnej domácnosti, staršieho ako 15 rokov a mladšieho ako 62 rokov.
Poistená osoba je zároveň osoba, ktorej v prípade poistnej udalosti vzniká právo na poistné plnenie, a to bez
ohľadu na to, či poistnú zmluvu uzavrela sama, alebo iná osoba (poistník).
Rodinný príslušník
Za rodinného príslušníka sa považuje manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené právoplatným rozhodnutím do
pestúnskej starostlivosti, alebo do výchovy, ktorý s klientom SPP žije v spoločnej domácnosti.
Poistné obdobie
je časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí bežné poistné; ak poistná zmluva
nestanovuje inak, je poistné obdobie 1 rok.
Poistná suma
je horná hranica, ktorou je obmedzené poistné plnenie.
Maximálny limit poistného plnenia
Výška limitu poistného plnenia je poistná suma, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve ako najvyššie hranice
poistného plnenia poistiteľa za poistnú udalosť.
Poistná udalosť
je taká náhla a nepredvídateľná udalosť, ktorá vznikla počas doby účinnosti poistenia.
Čakacia doba
začína plynúť odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. Ak v priebehu čakacej doby nastane poistná udalosť,
poisťovňa nevyplatí poistné plnenie.
Karenčná doba
je súvislá doba, ktorá začína plynúť od dátumu vzniku nezamestnanosti/straty zamestnania. V prípade, ak je
v poistnej zmluve stanovená karenčná lehota a dĺžka trvania nezamestnanosti/straty zamestnania
nepresiahne karenčnú lehotu, tak sa nejedná o poistnú udalosť a nevzniká nárok na poistné plnenie.
Vstupný vek a maximálny vek poisteného
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je vek poisteného určený pri uzavretí poistnej zmluvy, ako rozdiel roku technického začiatku poistenia a roku
narodenia poisteného.
Spoluúčasť
je výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou
poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.
Frekvencia platenia
je počet dohodnutých splátok poistného.
Zánik poistnej zmluvy
je riadne ukončenie platnosti zmluvy medzi poistníkom a poisteným alebo predčasné ukončenie, v dôsledku
nezaplatenia poistného zo strany poisteného, na ďalšie poistné obdobie.

2. Výluky z poistenia


Nezamestnanosť ktorá nastala pred dňom vstupu do poistenia alebo v priebehu čakacej doby.



Štandardné vypršanie platnosti pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú.



Odchod do dôchodku aj predčasného.



Prepustenie zo zamestnania z dôvodu nadbytočnosti, ak je zamestnávateľom príbuzný poisteného :
manželia, osoby žijúce s niekým v spoločnej domácnosti napr. druh, družka.
Ďalej príbuzní v priamom rade (priamom pokolení), a to jednak priami predkovia a priami potomkovia.
Príbuznými v pobočnom rade = súrodenci. Príbuznými v priamom rade sú osoby, ktoré pochádzajú
jedna od druhej (napr. rodičia a deti, prarodičia a vnuci) Príbuzní v pobočnom rade pochádzajú od
spoločného predka a nie sú príbuznými v priamom rade (napr. súrodenci, bratranci a sesternice,
strýkovia a synovci), alebo ak je poistený akcionárom spoločnosti alebo členom dozornej rady.



Rezignácia alebo dobrovoľné ukončenie
zamestnávateľom podľa Zákonníka práce.



Poistený je SZČO.



Nezamestnanosť v dôsledku nezákonného štrajku, ktorých režim nespadá do právnej úpravy na úrovni
zákonných predpisov, a ktoré právny poriadok nepripúšťa.



Prepustení z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.



Ukončenie pracovného pomeru na kratší pracovný úväzok, sezónne alebo príležitostné práce,
ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote.



Nezamestnanosť v dôsledku skončenia pracovného pomeru iným spôsobom ako podľa § 63 ods. 1,
písm. a), b):

zamestnania,

okrem

prípadu

nevyplatenej

mzdy

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) porušil závažne pracovnú disciplínu.
alebo podľa § 69 ods. 1 písm. b):
1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú
pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní
po uplynutí ich splatnosti.


Nezamestnanosť v dôsledku prepustenia poisteného zo zamestnania, ak poistený o takomto prepúšťaní
vedel alebo mohol vedieť v okamihu, keď sa stal účastníkom tohto poistenia.
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3. Ďalšie náležitosti


Poistné za všetkých poistiteľovi nahlásených poistených je splatné do 60 dní odo dňa doručenia faktúry
vydanej poistiteľom poistníkovi.



Poistným sprostredkovateľom je spoločnosť – RENOMIA, s.r.o.



Upraviť v zmluve formy bonifikácie pre poistníka, v závislosti škodovosti.



Uviesť v zmluve kontaktné osoby poistiteľa.



Faktúra vystavená poistiteľom musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov
Slovenskej republiky a taktiež nasledovné údaje:
a)

bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme ABO, IBAN a SWIFT,

b)

označenie, že ide o faktúru,

c)

IČO oboch zmluvných strán,

d)

číslo objednávky v SAPe,

e)

sumu celkom k úhrade v mene, v ktorej sa bude uhrádzať;

f)

meno, podpis a telefonické / emailové spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa.



V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v zmluve, poistník je oprávnený faktúru
reklamovať bez povinnosti jej úhrady. Oprávnenou reklamáciou faktúry prestáva plynúť lehota jej
splatnosti. Doručením opravnej faktúry poistníkovi začína plynúť nová doba splatnosti faktúry.



Bankové spojenie poistiteľa vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre musí byť zhodné s
bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je poistník oprávnený uhradiť
fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho
bankového spojenia vo formáte ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo
formáte ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v dohode a vo faktúre zo strany poistiteľa, poistník nezodpovedá za
prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak z
takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu poistníka, poistník má právo uplatniť si náhradu škody u
poistiteľa, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej faktúry.



Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky, vzniknutej z obsahu tejto zmluvy tretím osobám, bez
predchádzajúcej písomnej dohody.



Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná
v mene euro.



Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ.

Návrhy zmlúv musia obsahovať definície predmetu obstarávania v rozsahu časti I. II. a III. tejto
špecifikácie.
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Príloha č. 2 Výzvy na predloženie ponuky BE-ZVO-9-051-15

Možnosť vyplácania poistnej sumy na mesačnej báze

Uchádzač .................................., sídlo ................................................, IČO: ...........................

v rámci vyhodnotenia zákazky v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Poistenie
platieb
za
energiu
pre
prípad
straty
zamestnania
uchádzač
................................umožňuje možnosť vyplácania poistnej sumy na mesačnej báze.

ÁNO

-

NIE

Nehodiace sa škrtnite.

–––-–––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko a podpis uchádzača
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Príloha č. 3 Výzvy na predloženie ponuky BE-ZVO-9-051-15

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podpísaný/á ..........................................................................(meno, priezvisko dotknutej osoby)
udeľujem
týmto
spoločnosti
...................................................................................................................... (obchodné meno/názov,
sídlo, IČO uchádzača) v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
súhlas
so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu ako boli poskytnuté vyššie uvedenej
spoločnosti ako uchádzačovi vo verejnom obstarávaní za účelom vypracovania a predloženia
ponuky v súťaži vyhlásenej verejným obstarávateľom, spoločnosťou Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“),
na zákazku Poistenie platieb za energiu pre prípad straty zamestnania obstarávanej
postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, evidenčné číslo BE-ZVO-9-051-15.
Zároveň udeľujem verejnému obstarávateľovi súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov,
ktoré boli súčasťou ponuky predloženej verejnému obstarávateľovi vyššie uvedenou spoločnosťou,
za účelom vyhodnotenia predloženej ponuky vrátane jej zverejnenia alebo sprístupnenia tretím
osobám v procese verejného obstarávania v rozsahu a spôsobom upraveným Zákonom o
verejnom obstarávaní.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu trvania účelu ich spracúvania.

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

Podpis: ..........................................

(uviesť miesto a dátum podpisu)

(vypísať meno, priezvisko)

