
ZsNH – Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov 

počas zahraničných pracovných ciest 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  
(ďalej len „zákon“) s názvom predmetu:  

 

 
Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov 

počas zahraničných pracovných ciest 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Zastúpený: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu   

Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 

Kontaktná osoba za úrad: Marianna Šuleková 

E-mail: marianna.sulekova@udzs-sk.sk   

Tel.: 02/208 56 236 

 

1. Opis predmetu zákazky: 
Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov počas 
zahraničných pracovných ciest – Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky (samostatná 
príloha) 
 
Zákazka sa delí na časti:  
I. Časť: Poistenie majetku, Poistenie zodpovednosti za škodu 
II. Časť: Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest  

2. Požiadavky verejného obstarávateľa: 
Požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v návrhu jednotlivých poistných zmlúv: 
I. Časť: Poistenie majetku, Poistenie zodpovednosti za škodu - Príloha č. 6a, Príloha č. 6b 
II. Časť: Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest - Príloha č. 6c 
 (samostatná príloha) 

3. Miesto poskytnutia služieb: 
Miesto poskytovania služieb je bližšie špecifikované pre jednotlivé časti zákazky  v Prílohe 
č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  
I. Časť: Poistenie majetku, Poistenie zodpovednosti za škodu - 40 325,57 EUR 
II. Časť: Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných  
              ciest – 1 477,50 EUR 

5. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 
Uchádzač predloží ponuku na tú časť zákazky, ktorú vie zabezpečiť. 

6. Hlavný kód CPV:  
66515200-5 Poistenie majetku 
66516000-0 Poistenie zodpovednosti 
66510000-8  Poisťovacie služby 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
48 mesiacov odo dňa účinnosti poistnej zmluvy pre každú časť zákazky. 

8. Druh zákazky: 
Služby. 

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Poistná zmluva pre každú časť zákazky. 
I. Časť: Poistenie majetku, Poistenie zodpovednosti za škodu: Príloha č. 6a, Príloha č. 6b 
II. Časť: Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest: Príloha č. 6c  
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10. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,  
prostredníctvom e-mailu. Verejný obstarávateľ určuje adresu na e-mailovú komunikáciu: 
marianna.sulekova@udzs-sk.sk. 

11. Spôsob určenia ceny: 
Cena za poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle 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. Uchádzač je 
povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s poskytovaním služieb. 
Navrhovanú cenu uchádzač uvedie ako cenu v EUR. 
Uchádzač ďalej vyplní Prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk pre tú 
časť zákazky, ktorú vie zabezpečiť.  

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena v EUR za I. Časť - Poistenie majetku, Poistenie zodpovednosti za škodu.  

Najnižšia cena v EUR za II. Časť - Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných 
pracovných ciest. 

13. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka ponúk sa nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije.  

14. Financovanie predmetu zákazky:  
Vlastné zdroje. 

15. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: Uchádzač musí disponovať s oprávnením poskytovať službu (napr. 
podľa výpisu obchodného registra, živnostenského registra a pod.) Verejný obstarávateľ si 
túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz.  
Ďalej uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Na 
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač doloží 
Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta 
podnikania, alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 3). 

16. Obsah ponuky: 
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,  
  IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s   
  uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 
- Uchádzač ocení a predloží Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 2 
- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa  
   Prílohy č. 3 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 4 
- Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5 
- Podpísané poistné zmluvy resp. poistnú zmluvu (6a, 6b a/alebo 6c) pre jednotlivé časti 

zákazky s vyplnenými prílohami (1a, 1b a/alebo 1c). 

17. Miesto predloženia/ doručenia ponuky:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, alebo e-
mail: marianna.sulekova@udzs-sk.sk   
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Marianna Šuleková 

18. Lehota na predloženie ponuky: 
16.02.2022 čas: 10:00 hod. 

19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 30.05.2022 

20. Podmienky na otváranie ponúk: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
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Verejný obstarávateľ e-mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj 
identifikáciu úspešného uchádzača.  

22. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný́ obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak 
- žiadny uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
- nebola doručená žiadna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným  
  obstarávateľom. 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie, ak navrhované ceny v predložených 
ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. 

23. Doplňujúce informácie: 
- Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. 
- Uchádzač predkladá ponuku e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne. Ponuka sa  

predkladá v štátnom jazyku. 
  V prípade doručenia ponuky e-mailom: uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi 
  cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané  
  štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s  
  odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako  
  príloha/y mailu vo formáte pdf. Verejný obstarávateľ doporučuje uvedenú prílohu/y           
  zaheslovať a sprístupniť zaslané súbory (napr. zaslaním mailu s prístupovým heslom  
  súboru alebo súborov) presne v termíne a v čase určenom na  predkladanie ponúk. 
  V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne: uchádzač predkladá  
  verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v listinnej       
  podobe, originály podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na  
  konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, doručené v lehote na predkladanie  
  ponúk. Ponuka bude vložená do obálky, na obálke bude uvedená adresa uchádzača,  

adresa verejného obstarávateľa a heslo: „Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za 
škodu a poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest“. 

- Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom poistné zmluvy podľa príslušnej   
časti zákazky. Úspešný uchádzač musí byť zaregistrovaný v Registri partnerov verejného 
sektora v prípade, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov, v opačnom prípade predkladá Čestné vyhlásenie, že nespĺňa 
povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora. 

- Uchádzač predloží ponuku pre tú časť zákazky, ktorú vie zabezpečiť a/alebo pre celú 
zákazku.  

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky (samostatná príloha) 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
Príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 5 – Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
Príloha č. 6 – Návrh Poistných zmlúv (6a, 6b, 6c – samostatné prílohy)   
 
 
V Bratislave dňa 07.02.2022     
  
      Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., v. r. 
                                                  ........................................................................... 
                                                                                                            predsedníčka úradu 
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  Príloha č. 2 
Doporučený vzor   

  Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

  

„Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov počas 

zahraničných pracovných ciest“ 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ..................................................................................... 

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

Zastúpený: .................................................................................................................................................. 

IČO:  ................................ 

Tel, Fax, e-mail ……………….....................…………………………………………………………………….. 

Adresa internetovej stránky uchádzača: .................................................................................................... 

 

Časť I. 

 
 

 

 

 

 

 

Časť II. 

 

 

 

 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
                                                                                                    .......................................................... 
                   Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                                      štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 
 

Uchádzač vypĺňa len tú tabuľku, pre ktorú časť zákazky sa zúčastňuje.  

Poistné (Majetok) za dobu 48 
mesiacov v EUR 

 

............................................  EUR 

Poistné (Zodpovednosť za škodu) 
za dobu 48 mesiacov v EUR 

 

...........................................  EUR 

Poistné spolu (Majetok,  
Zodpovednosť za škodu) za dobu 
48 mesiacov v EUR 

  

............................................ EUR 

Poistné (Liečebné náklady počas 
zahraničných pracovných ciest) 
za dobu 48 mesiacov v EUR 

 

...........................................  EUR 
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Príloha č. 3 
Doporučený vzor   

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 
Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu:  
„Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov počas 
zahraničných pracovných ciest“, nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 
 
 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: ............................................................................... 
 
Názov spoločnosti: ..................................................................................................................................... 
 
Miesto podnikania: ...................................................................................................................................... 
 
IČO: ................................ 
 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 4   
Doporučený vzor 

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
 
 
Ja, .................................................................................... ako štatutárny zástupca záujemcu/ uchádzača 
........................................................................................................................................ IČO: ...................  
 
V zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: „Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za 
škodu a poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest“, týmto dávam 
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v postavení verejného obstarávateľa súhlas so 
spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                       .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 5  
Doporučený vzor   

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 

 
(……………..obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača), zastúpený (...................meno a priezvisko 
osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v 
zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: „Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za 
škodu a poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest“, týmto čestne 
vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:  
• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je, alebo 
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovenia § 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,  
• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto 
verejným obstarávaním,  
• budem 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,  
• poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie.  
 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 
  


