Výzva na predloženie cenovej ponuky
3399/2020, 605/2020-2300
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoVO)

V súlade so ZoVO realizujeme prieskum trhu:
1. Verejný obstarávateľ
Názov:
Národné lesnícke centrum
Adresa:
ul. T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
IČO:
42001315
IČ DPH:
SK 2022091027
Kontaktná osoba: Ing. Peter Veverka
- telefón:
045 5314 128
- mail:
Peter.veverka@nlcsk.org
2. Predmet obstarávania
Názov:
Poistenie
Obstarávanie
tovaru/prác/služby:
služba
CPV:
66515200-5 Poistenie majetku
Stručný opis:
Poskytnutie poisťovacích služieb pre potreby verejného obstarávateľa pozostávajúce z: poistenia
nehnuteľností, poistenia strojov proti lomu, poistenia prístrojov.
Poistenie predmetu zákazky musí zahŕňať nasledovné minimálne riziká:
Poistenie nehnuteľnosti: poistenie pre prípad poškodenia alebo úplného zničenia spôsobeného živlom a
požiarom (priame a nepriame škody), vodou z vodovodných zariadení, škody spôsobené v dôsledku poruchy
rozvodných inštalačných sietí, vody z prívodných a odpadových potrubí, z klimatizačného zariadenia, nárazu
dopravného prostriedku, dymu, nadzvukovou vlnou.
Poistenie strojov proti lomu: chyba, nedbanlivosť alebo nešikovnosť obsluhy; priame pôsobenie elektrickej
energie – skrat, uzemnenie, prepätie, nepriamy úder blesku a podobne; roztrhnutie následkom odstredivej sily;
pôsobenie podtlaku alebo pretlaku pary, plynu alebo kvapaliny, okrem výbuchu; zlyhanie meracích,
regulačných alebo bezpečnostných zariadení; pôsobenie mrazu a priame pôsobenie ľadu; pôsobenie
mechanickej sily; konštrukčná chyba, chyba materiálu alebo výrobná vada.
Poistenie prístrojov: Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a zariadení vrátane elektroniky
skratom, prepätím a indukčným účinkom blesku. Dojednáva sa, že predmetom poistenia je aj aplikačný
softvér, ktorý nie je zahrnutý v obstarávacej cene elektroniky, na nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej
časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia
strojov.

Predpokladaná hodnota zákazky:
43 786,84 € bez DPH
Predpokladané množstvo:
súbor
Zdroj financovania:
3400004 LignoSilva
3. Obchodné podmienky
Vznik záväzku:
Rámcová dohoda na 48 mesiacov
Splatnosť faktúr:
60 dní
Termín dodania:
podľa potreby
Miesto dodania:
podľa potreby
4. Komunikácia
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného
na https://nlc.eranet.sk (ďalej len „ ERANET").
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na
URL adrese: https://nlc.eranet.sk.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania, t.j. moment uloženia elektronickej
zásielky v elektronickej schránke adresáta v systéme ERANET.
5. Predloženie ponuky
Lehota na predkladanie ponuky:
25.09.2020 10:00 hod.
Spôsob podania
Ponuka bude predložená v elektronickej podobe na URL adrese https://nlc.eranet.sk
ponuky:
Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do
systému ERANET.
Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom
predstihu.
Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej záväznom
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odoslaní v systéme ERANET. Vloženie údajov, dokumentov a dokladov bez ich záväzného
odoslania sa nepovažuje za predloženie ponuky. Po záväznom predložení ponuky (rozumej jej
odoslaní) je uchádzačovi zaslaný notifikačný email o doručení tejto ponuky verejnému
obstarávateľovi.
Vyhotovenie ponuky: Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená
v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené
v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú
zoskenované.
Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené
v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej
podobe.
Požadované
- Ponuku uchádzača - predložiť v systéme aj v prílohe.
doklady/dokumenty:
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce - výpis
z obchodného, živnostenského registra, potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do
zoznamu hospodárskych subjektov).
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy
v rozsahu prístupu do obchodného a živnostenského registra SR. Uchádzač daný doklad predkladá,
len ak je zapísaný v iných registroch (iný štát, resp. iná forma podnikania)
- Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov a zákaze činnosti vo verejnom obstarávaní (v prílohe)
- Zmluva – podpísanú zoscanovanú. (v prílohe)
Požadujeme predloženie ponuky písomne elektronicky prostredníctvom systému ERANET
dostupnom na URL adrese https://obstaravanie.eranet.sk v súlade s požiadavkami v tejto
výzve pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Pre predloženie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať na adrese https://obstaravanie.eranet.sk.
Registrácia je pre uchádzačov bezplatná.
6. Vyhodnocovanie ponúk
Kritérium na
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH
vyhodnotenie ponúk: Koncová cena u neplatcu DPH sa bude porovnávať s cenou s DPH u platcu DPH.
Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miesta. Ak uchádzač predloží cenu na viac ako
určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných platných
pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
Vyhodnocovanie:
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky
v € s DPH.
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk,
s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky,
v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli
s prípravou a doručením ponuky.
7. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
- predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené
v tejto výzve a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto
výzve.
Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali informáciu o výsledku.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov,
ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
8. Prílohy výzvy
- čestné vyhlásenie
- ponuka
- zmluva
Dátum: 17.9.2020
Ing. Peter Veverka
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