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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 6

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36204447
Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
Kontaktná osoba: Ing. Marek Ferko
Mobil: +421 905358091
Telefón: +421 566796231
Fax: +421 566796283
Email: sppferko@stonline.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.slamoz.sk/dokumenty-a-informacie/obstaravanie/
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ:  právnická osoba kontrolovaná verejnoprávnou organizáciou

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet:  poľnohospodárstvo

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Poistenie plodín

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  6
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Hlavná 480, Zemplínska
Teplica, 076 64 
Poľnohospodárske pozemky obhospodarované verejným obstarávateľom v okresoch Košice-okolie a Trebišov.
Kód NUTS:SK042

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín živelnou udalosťou na výmere 3 400 ha.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 66515300-6 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
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Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie
II.1.8)    Časti

Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
II.1.9)    Informácie o variantoch

Varianty sa budú prijímať:  Nie
II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY

II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah
Poistenie poľnohospodárskych plodín na pestovaných na výmere 3400 ha proti vybraným rizikám : 
A - Poškodenie alebo zničenie plodín ľadovcom  
B - Poškodenie alebo zničenie plodín víchricou, povodňou a záplavou  
C - Poškodenie alebo zničenie plodín požiarom  
D - Poškodenie alebo zničenie plodín vyzimovaním a suchom pri vzchádzaní
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  631 692,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Zábezpeka, podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní, sa nevyžaduje.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie dodaných služieb je z vlastných prevádzkových zdrojov, platba bežného poistného v splátkach. 
Poistná zmluva uzavretá na dobu neurčitú.  
Podrobné obchodné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, ak úspešnou ponukou bude ponuka skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ bude požadovať od skupiny
dodávateľov k uzavretiu zmluvy vytvorenie právnej formy tak, aby za zmluvné záväzky zodpovedali účastníci skupiny
dodávateľov spoločne a nerozdielne.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Áno
Opis osobitných podmienok:  Poskytovateľom služby môže byť len osoba spĺňajúca osobitné predpisy vzťahujúce sa na
podnikanie v poisťovníctve a poskytovanie poisťovacích služieb (najmä zákon č.8/2008 Z.z. o poisťovníctve a zákon
č.747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom) a ktorá má príslušnými správnymi orgánmi udelené osobitné povolenia
na činnosť, ktorá je predmetom zákazky. 
Súčasťou uzatvorenej zmluvy musí byť : 
Povolenie Ministerstva financií SR, resp. Úradu pre finančný trh SR, resp. Národnej banky SR na podnikanie v
poisťovníctve a Povolenie Úradu pre finančný trh SR, resp. Národnej banky Slovenska na vykonávanie druhu poistenia,
ktoré je predmetom zákazky.

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
(ďalej aj ako "zákon"). 
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v §26 ods. 1 predložením dokladov podľa
§26 ods. 2 zákona.  
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže na predloženie dokladov uplatniť postup podľa §26 ods. 4
a 5 zákona.  
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, môže doklady požadované v
§ 26 ods.2 zákona nahradiť údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov a to predložením informácie alebo
platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa §31 ods. 3 zákona. 
Odôvodnenie: 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú dané § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie :  
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1. Prehľadom o obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky 2011, 2012 a 2013 a
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Oblasťou, ktorej sa predmet zákazky
týka, je poistenie pre prípad škôd na plodinách proti živelným rizikám. 
V prípade, ak uchádzač predkladá obrat v inej mene ako je EUR, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj
sumu v EUR, ktorú stanoví kurzom ECB/NBS ku dňu zverejnenia tohto oznámenia. 
Uchádzač môže na splnenie podmienok účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia využiť ustanovenie §
27 ods. 2 zákona. 
Odôvodnenie: Požadovanými dokladmi uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz o tom, že
je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť zmluvu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Požaduje sa, aby uchádzačom dosiahnutý priemerný obrat, za dokladované obdobie a z oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, bol minimálne 150 000 EUR. 
V prípade, že uchádzačom je skupina dodávateľov podľa § 31 zákona, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok
účasti za všetkých členov skupiny spoločne, v zmysle §31 ods. 3 zákona.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1. Zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, za predchádzajúce
tri kalendárne roky 2011, 2012 a 2013, doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania služby s uvedením cien, miest a lehôt
dodania a odberateľov.  
Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia ,ak
odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač
alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplnený dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo existenciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého boli dodané.  
Uchádzač môže na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti použiť ustanovenie § 28 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.  
Odôvodnenie: Uchádzač má preukázať skúsenosti s plnením predmetu rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky.  
Predmetom rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je poistenie pre prípad škôd na plodinách
proti živelným rizikám.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil aspoň tri potvrdenia na poskytnutú službu, rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, každé v hodnote minimálne 80 000 EUR za jeden kalendárny rok
(poistné obdobie) a jedného odberateľa služby.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Nie
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
2014/VO/NZ/01

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  13.03.2014 12:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  13.03.2014 12:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
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Lehoty a podmienky verejnej súťaže
IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  30.06.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  13.03.2014 13:00
Miesto:  Administratívna budova, Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64 
Otváranie časti ponúk Ostatné je bez účasti uchádzačov. Otváranie časti ponúk Kritériá bude za prítomnosti oprávnených
uchádzačov a miesto a termín im bude oznámený po vyhodnotení časti ponúk Ostatné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Výsledkom tohto verejného obstarávania bude poistná zmluva.  
2. Podmienky zrušenia súťaže : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž
vyhlásená. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa obchodné podmienky v
ponuke budú vymykať obvyklým podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo budú inak
nevýhodné. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak najnižšia cenová ponuka
prekročí predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa. 
3.Informácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňujú písomne prioritne
elektronicky, ďalej poštou, faxom alebo telefonicky alebo ich kombináciou, komunikácia môže prebiehať len v
slovenskom jazyku. 
4.Žiadosť o súťažné podklady požadujeme zasielať mailom, súťažné podklady sa poskytujú v elektronickej podobe.
Súťažné podklady sú dostupné aj v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady obsahujú podrobné informácie o
podmienkach nevyhnutných a záväzných pre vypracovanie ponuky a o obchodných podmienkach, ktoré budú súčasťou
zmluvy.  
Uchádzač v žiadosti uvedie mailovú adresu určenú na komunikáciu a doručovanie s verejným obstarávateľom. 
5. Ponuka, čestné vyhlásenia a doklady, vystavené uchádzačom alebo v jeho mene, ktoré sú predkladané v ponuke
musia byť predložené ako originálne vyhotovenia podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobami, ktoré
majú právo konať, podpisovať menom spoločnosti alebo zastupovať spoločnosť v súlade s výpisom z Obchodného
registra alebo osobitného plnomocenstva na zastupovanie. 
6. V prípade skupiny dodávateľov, musí uchádzač predložiť plnú moc vystavenú pre jedného z členov skupiny, ktorý
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny,
podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
Takto vystavená plná moc sa bude vzťahovať na komunikáciu v rámci verejného obstarávania. 
7.Splnenie podmienok účasti možno podľa §32 ods. 11 preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti, predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom po vyhodnotení ponúk. 
8.Súťažnú ponuku uchádzač predkladá v listinnej podobe a doručuje na adresu uvedenú v oddieli I.. Osobné doručenie
je možné v pracovných dňoch v čase 8:00-14:00 hod..

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
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24.01.2014
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