VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
______________________________________________________________________
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B

Sídlo:
ČO:

35 815 256
(ďalej len „SPP“)

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
Pavel Jánoš
Telefón:
+ 421 2 6262 4205
E – mail:
pavel.janos@spp.sk

a

JUDr. Monika Benická
+421 2 6262 4215
monika.benicka@spp.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obstarávania v tejto obchodnej verejnej súťaži je výber dodávateľa na poskytovanie
služby - Poistenie zodpovednosti za škodu - SPP.
Poistený subjekt:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Detailná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v súťažných podkladoch.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
 Plnenie bude dodané na základe poistnej zmluvy, podpísanej zástupcami oboch zmluvných
strán na obdobie 2 rokov s možnosťou opcie na predĺženie platnosti zmluvy o 1 rok. Zmluva
nie je zmluvou podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane špecifikácie predmetu
obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od navrhovateľa
predloženie nasledujúcich dokladov:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie služby súvisiacej s predmetom
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 navrhovateľa, (doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou, menom a
podpisom navrhovateľa) že:
i.

výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vrátane neodvolateľnosti
návrhu,

ii.

sa nedopustil závažného
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,
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c)

iv.

nie je voči navrhovateľovi 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 predpisov platných v krajine jeho sídla.

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti vydané Národnou bankou Slovenska.
Predkladá sa úradne overená kópia originálu. V prípade, ak s povolením navrhovateľ v čase
vyhlásenia OVS nedisponuje, doloží ho najneskôr v termíne do 18.10.2013 a ako súčasť
návrhu predloží žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od navrhovateľa
požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:
d) Kópia osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie
podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je platcom DPH.
e) Čestné vyhlásenie, v ktorom bude uvedený rating poisťovne (s uvedením roku, kedy bol rating
poisťovni udelený), resp. materskej spoločnosti, ak slovenský subjekt nemá udelený rating
(rating poisťovne musí byť minimálne A-, podľa Standard&Poor´s a Fitch a A3 podľa Moody´s
). Doklad musí byť originál, opatrený odtlačkom pečiatky, menom a podpisom navrhovateľa.
f)

Zoznam hlavných zaisťovateľov (rating zaisťovateľov resp. ich materských spoločností musí
byť minimálne A-, podľa Standard&Poor´s a Fitch a A3 podľa Moody´s) pre poistenie
zodpovednosti za škodu s uvedením ratingu týchto zaisťovateľov. Doklad musí byť originál,
opatrený odtlačkom pečiatky, menom a podpisom navrhovateľa.

g) Čestné vyhlásenie o objeme predpísaného poistného za poistenie zodpovednosti za škodu za
rok 2012 v EÚ v objeme minimálne 150.000 EUR. Doklad musí byť originál, opatrený
odtlačkom pečiatky, menom a podpisom navrhovateľa. V prípade predloženia návrhu v rámci
konzorcia, čestné vyhlásenie predkladá hlavný poistiteľ.
h) Čestné vyhlásenie o objeme predpísaného poistného za neživotné poistenie za rok 2012 v EÚ.
Doklad musí byť originál, opatrený odtlačkom pečiatky, menom a podpisom navrhovateľa.
i)

Minimálne 2 referencie s poistením zodpovednosti za škodu v období rokov 2010-2012
s uvedením výšky poistného limitu a hlavný predmet činnosti poistenej spoločnosti. Poistný
limit musí byť nad 5.000.000 EUR. V prípade predloženia návrhu v rámci konzorcia, poistný
limit nad 5.000.000 EUR dokladuje hlavný poistiteľ. Referencie môžu byť predložené aj za
materskú, sesterskú alebo dcérsku spoločnosť.

j)

Návrh poistnej zmluvy v papierovej forme, vrátane VPP a zmluvných dojednaní, ktoré sa na
poistenia budú vzťahovať. Navrhovateľ predloží návrh poistnej zmluvy s požadovanými údajmi
aj na CD nosiči vo forme WORD. Návrh poistnej zmluvy musí obsahovať poistné a zmluvné
podmienky uvedené v prílohe č.1 súťažných podkladov.

Navrhovatelia môžu svoj návrh predložiť samostatne alebo v konzorciu. V prípade ak poisťovne
predkladajú svoj návrh v rámci konzorcia, musia všetci členovia konzorcia splniť podmienky stanovené
vyhlasovateľom, t. j. predložia doklady podľa písm. a),b),c),d),e),f),h), i). Ak, sa návrh predkladá
v konzorciu, návrh predloží hlavný poistiteľ.
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia môžu svoj návrh predložiť samostatne alebo v konzorciu s inými poisťovňami.
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Detailné informácie
o spôsobe a forme podávania návrhov sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Lehota podávania návrhov:
Lehota na predkladanie návrhov uplynie 30.09.2013 o 12:00 hod.
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8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Lehota na oznámenie vybraných návrhov je do 15.12.2013. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu
na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:
Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, t.j.
30.09.2013 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo
vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava)
10. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto
vybraných navrhovateľov, ktorí splnili podmienky účasti, vyzvať na individuálne rokovania
o podmienkach zmluvy a / alebo vyzvať navrhovateľov na účasť v elektronickej aukcii.
Vyhlasovateľ vyberie ekonomicky najvýhodnejší návrh v tom variante, ktorý bude najvyhovujúcejší.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť s vybranými navrhovateľmi viacero etáp individuálnych
rokovaní s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového návrhu po
každej etape rokovaní. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť niektorý z predložených návrhov alebo aj všetky
predložené návrhy alebo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť zmluvu s viacerými
navrhovateľmi.
12. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.
13. Ďalšie informácie:
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej
elektronicky na adresu: pavel.janos@spp.sk a v kópii na monika.benicka@spp.sk. Súťažné
podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote do 26.9.2013 do 12.00 hod. Záujemca je do žiadosti
povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa
komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.
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