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Vestník č. 190/2022 - 30.08.2022

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viera Sotníková
Telefón: +421 905317598
Email: sotnikova.viera@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.upjs.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446415
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)

II.2)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Poisťovacie služby
Referenčné číslo: 01/MST/2022/UPJŠ
Hlavný kód CPV
66510000-8
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcových
dohôd a to v rozsahu:
- Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
- Poistenie motorových vozidiel
- Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
- Cestovné poistenie
Zákazka je rozdelená na štyri samostatné časti.
Podrobný opis, špecifikácia a rozsah plnenia každej časti predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v
návrhu Rámcovej dohody pre danú časť predmetu zákazky.
Celková odhadovaná hodnota
468 288,26 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
OPIS
Časť: 1
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II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Názov
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
66515200-5
Miesto vykonania
Kód NUTS:
BA
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 041 80 Košice, jej fakulty, ústavy a pracoviská.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovaích služieb a to: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.
Rozsah poistenia v rámci poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu je definovaný ako:
- poistenie majetku pre prípad komplexného živelného rizika vrátane vodovodných škôd, krádeže a vandalizmu,
poistenie skla, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky pre prípad akejkoľvek škody, ktorá nie je ďalej
vylúčená a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobnú na majetku a zdraví tretích osôb.

Podrobný opis, špecifikácia a rozsah plnenia danej časti predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v
návrhu Rámcovej dohody pre danú časť predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
360 300,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Časť: 2
Názov
Poistenie motorových vozidiel
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
66516100-1
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 041 80 Košice, jej fakulty, ústavy a pracoviská.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovaícha služieb a to: Poistenie motorvých vozidiel.
Rozsah poistenia v rámci poistenia motorových vozidiel je definovaný ako:
- poistenie motorových vozidiel pre prípad poškodenia, zničenia následkom živelnej udalosti, dopravnej nehody a
vandalizmu a krádež motorového vozidla alebo jeho časti a povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla V zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

II.2.5)
II.2.6)
II.2.7)

Podrobný opis, špecifikácia a rozsah plnenia danej časti predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v
návrhu Rámcovej dohody pre danú časť predmetu zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
Odhadovaná hodnota
15 831,90 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
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Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Časť: 3
Názov
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
Časť č.: 3
Dodatočné kódy CPV
66514110-0
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 041 80 Košice, jej fakulty, ústavy a pracoviská.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovaícha služieb a to: Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných
motorovými vozidlami.
Rozsah poistenia v rámci skupinového úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovými vozidlami je definovaný
ako:
- úrazové poistenie osôb, prepravovaných vo vozidlách, pre prípad úrazu s následkom smrti, trvalých následkov v
dôsledku úrazu, denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu a zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.

Podrobný opis, špecifikácia a rozsah plnenia danej časti predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v
návrhu Rámcovej dohody pre danú časť predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 655,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Časť: 4
Názov
Cestovné poistenie
Časť č.: 4
Dodatočné kódy CPV
66512000-2
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 041 80 Košice, jej fakulty, ústavy a pracoviská.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovaícha služieb a to: Cestovné poistenie.
Rozsah poistenia v rámci cestovného poistenia je definovaný ako:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí, asistenčné služby v zahraniční, úrazové poistenie v zahraničí, poistenie
batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu v zahraničí.

II.2.5)

Podrobný opis, špecifikácia a rozsah plnenia danej časti predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v
návrhu Rámcovej dohody pre danú časť predmetu zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
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II.2.6)

Odhadovaná hodnota
89 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre všetky časti:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 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").
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa §
32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je
voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať
doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) (verejný obstarávateľ si vie overiť iba register trestov za právnické osoby, za
fyzické osoby je potrebné predkladať doklady), b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V
prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na
strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od
uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neulatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)

IV.1.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
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IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.09.2022 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2022 10:30
Miesto: www.ezakazky.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Podľa § 52 ods. 2 (posledná veta)
umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického
prostriedku (el.portál www.ezakazky.sk) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie,
a to v rozsahu uvedenom v § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejné obstarávanie nie je zelené ver. obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne
aspekty.
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného
obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom
elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a)
hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov
zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už
hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v
prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú
adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa
pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú
sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným
obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk
Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného
obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné
podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Uvedený postup povinnej registrácie na portáli
ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke
UVO alebo iným spôsobom.
2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ
Vestníka verejného obstarávania vo formulári oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v
tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte uviesť podrobne podmienky elektronickej
komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi
verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
Z uvedeného dôvodu bol v texte oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov,
či požiadania o vysvetlenie.
3. Všetky náklady spojené s prípravou, predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči ver. obst. a to
bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4.Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) zákona rozhodol, že vvyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (model super reverznej súťaže).
5.Časti sa budú vyhodnocovať samostatne.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
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VI.4.4)

VI.5)

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.08.2022
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