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Výzva na súťaž
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako prahové hodnoty finančných limitov pre podlimitné
zákazky podľa § 5ods.4 ZVO, je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ako ZVO)

Predmet zákazky:
“ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Sečovce“
– služby, výber poskytovateľa.
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce, ako verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov
a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie služieb so skráteným názvom zákazky:

„ Poistenie majetku Sečovce _ “.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:
Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
E-mail:

Mesto Sečovce
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
00331899
2020724343
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
+421 56/678 24 37//
primator@secovce.sk
Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/918 993 095
milan.filip@secovce.sk

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.
1.2 NUTS kód:

SK042 Košický kraj

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

„ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Sečovce “

2.2 Druh zákazky:

služby, výber poskytovateľa služby.

2.3 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce
2.4 Stručný opis zákazky:
Predmetom tejto výzvy je výber spoločnosti, ktorá predloží najlepšie
riešenie pre poistenie majetku mesta na rok 2017 pre mesto Sečovce:
 poistenie nehnuteľného majetku
 poistenie výberu hnuteľného majetku na obstarávaciu cenu
 poistné riziká:
- komplexné živelné riziko
- vandalizmus (vnútorný a vonkajší)
- krádež
 priebežná aktualizácia poisteného majetku
Zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane nadobúdacej
hodnoty v čase je súčasťou výzvy na predkladania ponúk.
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2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 66510000-8 Poisťovacie služby
Doplňujúce predmety: 66515200-5 Poistenie majetku
66516400-4 Všeobecné poistenie zodpovednosti

3) Predpokladaná hodnota zákazky § 6 ZVO:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky bol aritmetický
priemer hodnôt zistených z ponúk prieskumu trhu za rok 2016:
PHZ spolu: 9.900,00 Eur bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 9.900,00 Eur bez DPH je všeobecná hodnota
vyhlasovateľa súťaže.

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu obstarávania.

5) Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa, okrem prípadu doplnenia dokumentačných povinnosti verejného obstarávateľa
vyplývajúcich zo zmien a doplnkov metodického usmernenia ÚVO pre zadávanie zákaziek - VO.

6) Trvanie zmluvy alebo lehoty plnenia /uskutočnenia:
Typ zmluvy:
Lehota plnenia:

Poistná zmluva
12 mesiacov a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej
zmluvy.

7) Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta/ verejného
obstarávateľa – vyhlasovateľa súťaže.
7.1 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v Návrhu zmluvy, ktorá je
súčasťou tejto výzvy na súťaž.
7.2 Fakturácia poskytovateľa za predmet zákazky bude uhradená mesačnými splátkami za súbor
predmetu poistenia nasledovne:
a)
nehnuteľný majetok stavby a ich súčasti - súbor
 za . . . .,- Eur
b)
mestské komunikácie a chodníky - súbor
 za . . . .,- Eur
c)
hnuteľný majetok - súbor
 za . . . .,- Eur
7.3 Uchádzač oceňuje hodnotu súboru (celkov) podľa kritérií a špecifikácie predmetu zákazky
vychádzajúceho zo zoznamu hnuteľného a nehnuteľného majetku , ktorý je predkladaný do tejto
súťaže s možným uvedením doplňujúcej špecifikácie dokumentov, ak je to relevantné.

8) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
8.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) Dokladom o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom zákazky.
(Výpis zo ŽR alebo OR o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad )

9.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa
§ 33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.
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9.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
9.3.1

Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 písm.
b) ZVO preukáže uchádzač:
Povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti v zmysle Zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. Zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným
trhom a zmene a doplnení niektorých zákonov vo forme originálu alebo overenej fotokópie, a to:
a. Povolenia Ministerstva financií SR na podnikanie v poisťovníctve, alebo
b. Povolenia Úradu pre finančný trh SR na vykonávanie poisťovacej činnosti, alebo
c. Povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti,
prípadne rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača, a to na všetky poistné
riziká, ktoré tvoria predmet obstarávania.
Poznámka: uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity, svoje referencie aj pred účinnosťou
novely zákona o verejnom obstarávaní pokiaľ ich počet min. 3 nedosahuje v období po
18.04.2016.

10)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií. Súčasťou výzvy je zoznam hnuteľného
a nehnuteľného majetku vrátane nadobúdacích cien.

11)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

31.01.2017 do 14:00 hod..

Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce

12)

Pokyny na zostavenie a predloženie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom
DPH upozorní).

13)

Obsah predkladanej ponuky uchádzača:
a)
b)
c)
d)
e)

14)

kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená)
návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
označenie obálky ponuky: „Poisťovacie služby - VO“ „Súťaž – Neotvárať!“
predloženie min. 1 referenčnej dokumentácie z vykonanej likvidácie PU – objekt škola.

Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 31.01.2017 od 14:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných
podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom emailom.

15)

Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ods.4 ZVO:
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality:
1. kritérium : cena poistného vyjadrená v eurách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 bodov
2. kritérium : doba likvidácie poistnej udalosti vyjadrená v počte pracovných dní
od vykonania obhliadky poistnej udalosti po finančné plnenie. . . . . . . . . .15 bodov
3. kritérium: poskytnutie preddavku v prípade poistnej udalosti vyjadrené
v % z hodnoty plnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 bodov
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15.1

Bodové vyhodnotenie úspešnosti:
Kritérium cena
Kritérium cena
Kritérium cena

K1: Cenamin/Cena ponuky
x 70 = xx bodov
K2: DobaLmin/DobaL ponuky x 15 = xx bodov
K3: PRDmin/PRD ponuky
x 15 = xx bodov

16)

Lehota vyhodnotenia ponúk:

17)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

03.02.2017

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho
uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa
nasledujúcich pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného a technického postavenia záujemcu podľa § 53 zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 a § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné
vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia,
potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie alebo sa
neriadil obsahom tejto výzvy, najmä nedodržal obsahové znenie uvedené v prílohe č.1-4 tejto
výzvy na súťaž.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na plnenie predmetu zákazky v lehote
poskytnutej súčinnosti zmluvných strán. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej
ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

18)

Počet príloh celkom - 3:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Obchodné podmienky – Návrh zmluvy o poskytnutie služieb.

22)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Škodové udalosti za roky 2015, 2016 – počet 34; PU spolu vo výške 7.330 € spôsobenej škody.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu,
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
služieb oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Kontaktná osoba poverená výkonom tohto verejného obstarávania vo veciach technických a procesných:
Ing. Milan Filip, +421 (0) 918 993 095, e-mail: milan.filip@secovce.sk

Sečovce, dňa 20.01.2017

___________________________
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač:
Názov a sídlo:
Osoba oprávnená konať:
Kontaktné údaje oprávnenej osoby
uchádzača:

Tel.://
Mobil:
e-mail:

Verejný obstarávateľ:
Mesto Sečovce
Mestský úrad, nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01

Názov a sídlo:

Sečovce

Názov predmetu zákazky:

„ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Sečovce “

Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným
názvom zadania: „ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Sečovce “ zadávanou Mestom
Sečovce.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako:
„Dôverné“.
6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti subdodávateľom.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu zákazky v
zmysle podmienok stanovených vyhlasovateľom súťaže a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné
podmienky realizácie/vykonania verejného obstarávania na stavebné práce, ktorej zákazke predchádza toto
verejné obstarávanie. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami,
právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel zmluvu na plnenie predmetu zákazky
(realizáciu VO pre výber dodávateľa stavebných prác) a tak splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä,
nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na jej plnenie.

V .............................. dňa ..............
..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, nám. sv. Cyrila a

Verejný obstarávateľ:

Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

“ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Sečovce “

Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z,z,)

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČO:

IČ DPH:

Mobil:

e-mail:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Kontakt: Tel.:

P.č.

Kritérium č. 1:

Cena poistného vyjadrená v eurách: (70 bodov)

1.

poistenie nehnuteľného majetku:

2.

poistenie výberu hnuteľného majetku na obstarávaciu cenu:

Cena s DPH

- komplexné živelné riziko
3.

poistné riziká:

- vandalizmus (vnútorný a vonkajší),
- krádež

4.

priebežná aktualizácia poisteného majetku:
Cena spolu za ocenené položky:

5.
P.č.

Kritérium č. 2:

Počet dní likvidácie poistnej udalosti:

1.
P.č.

Doba likvidácie poistnej udalosti vyjadrená v počte
pracovných dní od vykonania obhliadky poistnej
udalosti po finančné plnenie: (15 bodov)

Kritérium č. 3:

Poskytnutie preddavku v prípade poistnej udalosti
vyjadrené v % z hodnoty plnenia - poskytnuté do 5 dní
od vzniku poistnej udalosti (15 bodov)

1.

Percento preddavku:

..........................
(v dňoch)
..........................

(v %)
..........................

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 3 – Návrh zmluvných podmienok – ( predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Zmluva na poskytnutie služby.
POISTNÁ Z M L U V A č. . . . . . . . . ./Poistne
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 423/2015 Z. z o štatutárnom
audite.
(ďalej len ako Zmluva)

I.

Zmluvné strany

Dodávateľ:
Číslo licencie:
Sídlo:
IČO://DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len Dodávateľ)
a
Odberateľ:
Mesto Sečovce
Sídlo:
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 27, 078 01 Sečovce
V zastúpení:
MVDr. Jozef Gamrát - primátor
IČO:// DIČ:
00 331 899 // 2020724343
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN:
SK05 0200 0000 0000 1922 9622
(ďalej len Odberateľ)
(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej len ako Zmluvné strany)
II. Predmet Zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy:
a) poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
b) súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP),
c) osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy
poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.
1. Živelné poistenie proti deštrukčným vplyvom živlov
2. Poistenie proti odcudzeniu
3. Poistenie prerušenia prevádzky – živelné
4. Poistenie strojov, mechanizmov, pracovného náradia v majetku mesta
5. Poistenie prerušenia prevádzky – strojné
6. Poistenie elektroniky a elektronických zariadení
7. Poistenie skla na budovách, ktoré sú majetkom mesta
8. Poistenie vnútroštátnej dopravy
9. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mestom alebo jeho pracovníkmi.
Poistenie sa vzťahuje na majetok, ktorý je zaradený do zoznamu predkladaného na ocenenie.
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III. Vykonanie predmetu Zmluvy
1. Dodávateľ je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom Zmluvy v termínoch
dohodnutých s Odberateľom. Služby uvedené v článku II. Tejto zmluvy je dodávateľ povinný
vykonať pribežne podľa podmienok vzniku poistnej udalosti.
2. Odberateľ je povinný dodať Dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb
súvisiacich s predmetom Zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek Dodávateľa.
3. Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II. tejto Zmluvy:
- predložiť Dodávateľovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky doklady
dokumentujúce hospodársku činnosť Odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie
týchto služieb,
- zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy.
4. Odberateľ nie je povinný poskytnúť Dodávateľovi akékoľvek doklady alebo iné materiály
týkajúce sa Odberateľa, ak Dodávateľ odmietne akceptovať protokol o ich prevzatí.
5. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté Dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo
sídla Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to až do momentu ich vrátenia
Odberateľovi. Po vykonaní služieb uvedených v článku II. tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný
bez zbytočného odkladu vrátiť Odberateľovi všetky doklady a iné materiály od neho prevzaté.
6. Poskytnutie služieb špecifikovaných v tejto Zmluve musí byť účelné a hospodárne.
7. Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté Odberateľom pre plnenie
predmetu Zmluvy za prísne dôverné. Okruh pracovníkov dodávateľa zabezpečujúcich
vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberateľovi vopred písomne
oznámený.
8. Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto Zmluve, a to aj po ukončení platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie splnenia na
preverenie kvality poistného podľa interných zásad a postupov dodávateľa a medzinárodných
štandardov na kontrolu kvality.
IV.

Cena

1. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za zabezpečenie predmetu Zmluvy cenu podľa
vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku Zmluvy aj podľa
jednotlivých časti ukončených administratívnych prác.
2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa článku II.,
písm. a) tejto Zmluvy nasledovne:
1. Živelné poistenie (deštrukčný vplyv živlov: kov, voda, drevo, oheň, zem) . . . . . . .xxxx,00 Eur/rok
2. Poistenie proti odcudzeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxx,00 Eur/rok
3. Poistenie prerušenia prevádzky – živelné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxx,00 Eur/rok
4. Poistenie strojov mechanizmov, pracovného náradia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxx,00 Eur/rok
5. Poistenie prerušenia prevádzky – strojné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxx,00 Eur/rok
6. Poistenie elektroniky a elektrických zariadení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxx,00 Eur/rok
7. Poistenie skla na budovách, ktoré sú majetkom mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxx,00 Eur/rok
8. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mestom alebo jeho pracovníkmi xxxx,00 Eur/rok

Spolu, celková cena za služby podľa článku II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,00 EUR
Slovom:
3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť každú položku zmluvy v mesačných splátkach vo výške 1/12 zo
stanovenej sumy celkového poistenia do 5 dní odo dňa jej splatnosti aj podľa časti ak to bude
relevantné.
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V.

Platnosť zmluvy

1. Táto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2017
2. Táto zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Odberateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu túto Zmluvu vypovedať formou písomnej
výpovede doručenej Dodávateľovi, pričom platí, že Zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej
výpovede Odberateľa Dodávateľovi. V prípade výpovede Zmluvy je Odberateľ povinný
Dodávateľovi uhradiť odmenu za úkony a práce vykonané v súlade s touto Zmluvou do dátumu
doručenia výpovede Dodávateľovi resp. alikvotnú časť vzťahujúcu sa na poistnú udalosť alebo
termín vypovedania zmluvy s dopadom jej účinnosti.
4. Dodávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila
nevyhnutná dôvera medzi ním a Odberateľom alebo ak Odberateľ neposkytne Dodávateľovi
potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu Zmluvy. V prípade výpovede
Zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Odberateľovi všetky doklady a iné materiály, ktoré mu
do dňa doručenia výpovede Odberateľ poskytol. Zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej
výpovede Dodávateľa Odberateľovi.
VI.

Záverečné ustanovenia

1.

Túto Zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
Zmluvnými stranami.

2.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
511/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákona o poisťovníctve č.
xxxx.

3.

Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu Zmluvy a za škodu, ktorú spôsobil
Odberateľovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady,
ktorých príčinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných Dodávateľovi
Odberateľom.

4.

Odberateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak Dodávateľ zaviní svojou činnosťou škodu
Odberateľovi, bude možné poskytnúť údaje Odberateľa zaisťovni: (uviesť názov zmluvnej
zaisťovne) v ktorej je Dodávateľ poistený, a to výlučne za účelom riešenie platobnej
neschopnosti pri riešení poistnej udalosti.

5.

Ak má odberateľ povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom
znení, je povinný zverejniť túto zmluvu a informovať dodávateľa o jej zverejnení.

6.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so Zmluvných
strán obdrží jeden rovnopis.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na základe
vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluvu neuzatvorili v tiesni , ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozorne
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali

Príloha: Zoznam poisteného majetku
V Sečovciach, dňa

V Sečovciach, dňa

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

....................
MVDr. Jozef Gamrát
Za Odberateľa

Za Dodávateľa
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Mesto Sečovce

Hnuteľný majetok mesta k 31.12.2016 - účet 022
Inv.číslo

Názov majetku

022040400000003
022040400000004
022040400000006
022040400000007
022040400000008
022040400000009
022070000000004
022030000000001
022051000000036
022055000000001
022030000000002
022056000000001
022056000000002
022056000000003
022056000000004
022056000000005
022056000000006
022056000000007
022056000000008
022056000000009
022056000000010
022056000000011
022056000000012
022056000000013
022056000000014
022056000000015
022056000000016
022056000000017
022056000000018
022056000000019
022053000000011
022051000000035
022051000000039
022051000000040
023064000000017
022051000000041

Kontajner NM 10 m3
Kontajner NM 10 m3
Ekosklad 3x2,35x2,35
Ekosklad 3x2,35x2,35
Ekosklad 3x2,35x2,35
Ekosklad 2x 2,438 x 2,26m
Insignie
Klimatizácia inverter
Hlasovacie zariadenie H.E.R. OPTIO.
Výpočtová technika, Pavilónu I - ZŠ Obchodná
Klimatizácia -chladiaci výkon 6,5 kW
Mraznička
Krájač zeleniny / kuter TRK45
Robot univerzálny RM 60H
Umývačka riadu T-155
Sporák kombinovaný CF4 -78GE/P
Sporák tálový s el.rúrou TPF - 78GE
Odsávač pár priestorový
Elektrický kotol PI50 - 78ET
Elektrický konvektomat FCZ101EBA
Elektrický kotol PI100 - 98ET
Panvica smažiaca el. BR80 - 98ET
Práčka FS 33E
Práčka FS 16E
Práčka FS 10E
Práčka odpružená PW5
Sušič bubnový T 24 E
Sušič bubnový T 16 E
Sušič bubnový DAM5
Žehlič korytkový I 30 - 160
Ozvučovacia technika
Počítačová sieť 2010
Modernizácia a rozšírenie kamerového systému
Kamerový systém
Traktorová kosačka CUB CADET 1020 BHN
Server DELL PowerEdge T110 II s príslušenstvom

Datum
zaradenie
02.03.2006
02.03.2006
25.01.2006
25.01.2006
25.01.2006
25.01.2006
23.06.1992
15.07.2011
29.07.2011
02.04.2012
01.08.2012
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
30.12.2016
06.09.2010
21.12.2011
02.01.2012
04.11.2015
28.12.2015
Spolu:

Obstaravacia
cena
1 288,12
1 288,12
2 310,00
2 310,00
2 310,00
1 777,53
663,88
2 027,84
3 261,60
5 980,84
2 429,31
3 745,45
6 651,77
7 887,46
6 736,20
4 182,94
4 809,74
6 324,29
6 761,78
15 265,80
7 150,65
6 395,93
38 887,25
13 513,31
10 596,77
6 140,09
7 554,88
6 063,34
4 420,87
9 465,97
4 990,00
3 649,44
8 999,95
54 735,80
2 999,00
9 036,86
282 612,78

Zostatková
cena
121,20
121,20
185,03
185,03
185,03
143,44
663,88
1 098,56
0,00
0,00
1 535,20
2 184,85
2 494,37
2 957,86
3 929,40
1 568,74
1 803,74
5 006,69
2 535,68
5 724,60
2 681,55
2 398,43
14 582,75
5 067,41
6 181,37
3 581,69
2 833,18
2 273,74
1 657,87
3 549,67
4 886,04
76,03
2 999,95
25 241,12
2 124,28
6 589,35
119 168,93

Mesto Sečovce

Nehnuteľný majetok mesta k 31.12.2016 - stav účtu 021
Inv.číslo
021020000000076
021020000000124
021020000000126
021020000000125
021020000000127
021010000000023
021010000000027
021022500000001
021010000000008
021010000000062
021010000000011
021010000000044
021010000000068
021020000000133
021020000000141
021010000000012
021010000000067
021010000000033
021010000000002
021010000000018
021010000000059
021020000000093
021010000000013
021012000000009
021012000000007
021012000000008
021010000000019
021020000000118
021010000000014
021020000000073
021010000000010
021010000000057
021010000000004
021020000000071
021010000000005
021020000000131
021020000000130
021020000000132
021020000000128
021020000000138
021020000000139
021020000000140
021020000000137
021020000000152
021020000000115

Názov
Dátum zaradeniaObstarávacia cena
31.07.1992
249 741,72
Autobusová stanica súp.č. 945
25.11.2008
1 690,13
Autobusová zastávka- Albinov
25.11.2008
2 803,97
Autobusová zastávka- smer Košice ( Koch.ul.)
25.11.2008
2 803,97
Autobusová zastávka- smer Michalovce ( Koch.ul.)
25.11.2008
1 605,72
Autobusová zastávka- ul. Plechoticka
31.12.1968
56 998,74
Bj Nám.sv.CaM 160/8,10
31.12.1975
32 496,91
Bj Zetor 29/71,73
01.05.1986
358 165,39
Budova mestskej polikliniky súp.č. 137
01.05.1950
93 609,94
Budova Obvodný úrad súp.č. 142
Budova Obvodný úrad súp.č. 142-rekonštrukcia
22.07.2010
11 500,01
2010
31.12.1991
160 758,15
Budova Technických služieb súp.č.899
10 799,51
Centrum voľného času súp.č. 143
31.12.2014
1 814,75
Centrum voľného času súp.č. 143 - plynofikácia
Detské ihrisko - krajšie a bezpečnejšie ihrisko pre
03.08.2012
20 208,00
najmenších
Detské ihrisko pri MŠ Obchodná Sečovce- projekt
27.03.2013
12 036,00
"Mesto deťom"
31.12.1927
10 623,05
Detské jasle súp.č. 330
01.07.2014
3 357 242,35
Dom seniorov Sečovce
01.06.1972
991 485,00
Dom služieb súp.č. 164
31.12.1996
191 064,20
Dostavba SOU-Gym. 127/1000 podielu súp.č. 448
31.12.1992
13 261,20
Garáže pri MsÚ súp.č. 43
Hala na sprac. a manipul. s vyb. zložkami KO súp.č.
12.11.2008
68 965,73
1716
31.08.1995
47 062,37
Kanalizácia IBV - sídlisko JUH
29.12.1935
8 714,63
Klub dôchodcov súp.č. 829
31.08.2008
10 497,13
Kotolňa CK-1 BHS- rekonštrukcia súp.č. 1636
05.11.1990
80 119,17
Kotolňa CK-1 BHS súp.č. 1636
17.12.1991
149 156,71
Kotolňa PK-1 SNP ul. BHS súp.č. 817
31.12.1992
131 609,60
Kotolňa pri MsÚ súp.č. 43
14.12.2007
93 941,19
Križovatka svetelná
31.12.1952
240
642,53
Kultúrny dom súp.č.42
30.11.1973
802,60
Lávka žel. ul. SNP (pri Zgaborovej)
31.12.1966
230 772,07
Márnica na cintoríne súp.č. 651
29.09.1984
134 557,91
Materská škola Obchodná súp.č. 26
31.12.1956
54 575,78
Mestský úrad - stará budova súp.č. 161
31.07.1973
17 073,86
Most v km 0,322 dl 13,60
31.12.1963
31 364,83
MŠ Kochanovská ul. súp.č. 360
01.08.2012
17 545,04
Multifunkčné ihrisko - ihrisko Radosť
Multifunkčné ihrisko - rozvoj športových kompetencií
01.08.2012
23 750,80
a zručnosti rómov
Multifunkčné ihrisko - rozvoj športových kompetencií
01.08.2012
4 500,00
a zručnosti rómov
01.07.2009
41 253,50
Multifunkčné ihrisko - ZŠ Komenského
Oceľový prístrešok na kontajneri na ulici Obchodnej
14.11.2012
3 420,00
23/47
Oceľový prístrešok na kontajneri na ulici Obchodnej
14.11.2012
3 420,00
23/57
Oceľový prístrešok na kontajneri na ulici Obchodnej
23.11.2012
2 940,00
28/67,68
Oceľový prístrešok na kontajnery na ulici Obchodná
05.10.2012
2 940,00
29/71,73
03.11.2014
19 799,60
Oplotenie pozdlž cesty k Domu seniorov Sečovce
01.06.2000
9 894,78
Pieta- kamenná plastika ( sv. Mária- rim. kostol)

Plynofikácia Albinov a prípojka
Pomník padlým hrdinom
Prevádzka s.č. 899 na parcele KNC č. 2824/3
Prístavba KD-MsÚ súp.č. 43
Prístavba výrobnej prevádzky s.č.899 na KNC č.
021010000000071 2824/4
Prístrešok na kontajnery na ulici Hviezdoslavovej
021020000000146 č.1177
021020000000096
021020000000113
021010000000070
021010000000015

021020000000135
021020000000136
021020000000134
021020000000151
021020000000150
021020000000147
021020000000148
021020000000149
021020000000153
021020000000165
021020000000166
021020000000167
021020000000155
021020000000142
021010000000072
021020000000154
021020000000099
021020000000129
021010000000054
021010000000055
021010000000060
021010000000061
021010000000040
021010000000039
021010000000041
021020000000109
021020000000107
021010000000001
021010000000066
021010000000007
021020000000097
021020000000123
021020000000094
021020000000100
021020000000102
021020000000101
021020000000105
021010000000009
021010000000050
021010000000051
021010000000052

Prístrešok na kontajnery na ulici Okružná 1693,1694
Prístrešok na kontajnery na ulici Okružná 1695,1696
Prístrešok na kontajnery na ulici Okružná 1697,1698
Prístrešok na kontajnery -ul.Hviezdoslavova ( pri
byt.dome s.č.1166)
Prístrešok na kontajnery -ul.Hviezdoslavova ( pri
byt.dome s.č.1169)
Prístrešok na kontajnery -ul.SNP č.1(oproti bytovke
s.č. 822)
Prístrešok na kontajnery -ul.SNP č.2(pri novin.stánku
- pozdlžna)
Prístrešok na kontajnery -ul.SNP č.3(pri novin.stánku
- štvorcová)
Prístrešok na kontajnery -za OD TESCO na ul.
Obchodnej
Prístrešok pre kontajnery č.1 - ul. SNP
Prístrešok pre kontajnery č.2 - ul. SNP
Prístrešok pre kontajnery č.3- ul. Obchodná
Prístupová komunikácia - Dom seniorov Sečovce
Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v meste
Sečovce
Rekonštrukcia budovy ZŠ Albinov súp.č. 1327
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Sečovce
rozvod tepla
Sečovce - Albínov - Kanalizácia
Sidlisko Dargov II. byt. dom C súp.č. 1695
Sídlisko Dargov II. byt.dom D súp.č. 1696
Sídlisko Dargov II. byt.dom E súp.č. 1697
Sídlisko Dargov II. byt.dom F súp. č. 1698
Sídlisko Dargov II. bytový dom B súp.č. 1694
Sídlisko Dargov II.byt dom A súp.č. 1693
Spojená MŠ - Jarná súp.č. 1601
Stavby nám. sv. Cyrila a Metoda III.etapa
Stavby STL plynovod+prípojka bytový dom "C"
Športová hala 347/1000 podielu súp. č. 448
Športové zariadenie súp.č.1083
Telocvičňa ul. Obchodná súp.č.1
Upravené nám. sv. Cyrila a Metoda
Viacúčelové ihrisko - ZŠ Obchodná
Vodovod IBV - sídlisko JUH
Vonkajší rozvod plynu
Vonkajšia kanalizačná prípojka
Vonkajšia kanallizácia
ZŠ - Komenského ihrisko
ZŠ Albinov súp.č. 1327
ZŠ I. Komenského súp.č. 707
ZŠ II. Komenského (škol. klub)
ZŠ Komenského - dielne

30.11.1995
01.06.1945
07.11.2016
21.03.1993

95 663,38
12 296,61
51 386,86
484 819,68

07.11.2016

153 506,08

23.04.2014

3 248,40

24.09.2012

3 399,54

24.09.2012

3 399,53

11.09.2012

3 467,41

24.10.2014

2 899,20

24.10.2014

3 214,80

24.10.2014

3 451,20

24.10.2014

3 451,20

24.10.2014

3 600,00

12.11.2014
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
15.12.2014

3 972,00
3 240,00
3 240,00
3 240,00
35 460,79

24.07.2013
07.12.2016
01.12.2014
31.12.1996
19.06.2012
19.09.2006
15.11.2007
31.12.2008
31.12.2008
17.08.2005
31.10.2003
28.02.1986
31.12.2006
19.09.2006
31.12.1996
13.03.2014
31.12.1966
31.12.1997
28.11.2008
31.12.1997
31.12.1996
31.12.1996
31.12.1996
31.12.1996
31.12.1954
31.12.1963
31.05.1976

626 182,74
31 967,86
407 385,00
42 226,52
1 171 841,96
1 030 276,57
1 030 414,44
1 011 692,22
1 011 692,22
976 319,94
1 456 622,09
127 431,46
658 832,04
2 308,90
361 806,89
217 223,03
95 588,00
291 619,54
63 626,59
187 578,04
3 955,55
27 045,21
14 809,17
4 583,85
15 688,01
179 737,67
166 232,36
18 578,01

ZŠ Obchodná - hlavná budova (školská
021010000000046 jedáleň)súp.č.3
ZŠ Obchodná - hlavná budova, súp.č.3 021010000000065 rekonštrukcia
021010000000047 ZŠ Obchodná - prístavba 8 učební súp.č. 4
021010000000048 ZŠ Obchodná - prístavba súp.č. 4
021010000000049 ZŠ Obchodná - sklad
021010000000063 ZŠ Obchodná prístavba telocvične par.č.1372/1
021010000000045 ZŠ Obchodná- stará časť súp.č.1(telocvičňa)
021010000000038 ZŠ ul. Nová súp.č. 1690
021010000000006 ZUŠ súp.č. 129
021010000000043 ZUŠ -CVČ stará časť súp.č. 144
021010000000058 Zvonica- ul. Kochanovská
Zvýšenie konk. schopn. sídiel a zvýš. kvality a
021020000000143 bezpečn. verejných priestranstiev v Sečovciach
021022000000014 Medziobjektová hydroregulácia PK 1
021020000000098 Plynová prípojka ku kotolni
021022000000008 Rozvod tepla Stred IV.
Spolu:

30.09.1931

18 936,37

02.04.2012
31.01.1971
30.09.1993
30.09.1931
23.02.2011
31.12.1931
30.06.2003
01.01.1979
31.12.1930
12.11.2008

1 052 518,70
36 668,23
594 732,25
1 927,04
278 631,21
42 450,47
1 680 742,65
61 849,17
15 397,86
8 106,35

25.07.2013
20.12.1996
31.12.1996
27.12.1991

663 779,97
17 252,31
697,07
8 346,21
23 575 991,37

Mesto Sečovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

2/2017
Dokument č.:

Informácia o zverejnení výzvy na súťaž
V znení ustanovení o povinnosti verejného obstarávateľa a transparentnosti svoje činnosti,
verejný obstarávateľ zverejňuje nasledovné oznámenie o zadávaní zákazky podľa §117 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní – ponuka pre záujemcov:

Zverejnenie zadávania zákazky - Ponuka
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce,
ako verejný obstarávateľ „zverejňuje ponuku“ v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov, zadávanie zákazky a týmto prijíma cenové ponuky uchádzačov v lehote
určenej pre zadávanie zákazky v nasledovnom znení:
Skr. názov
zákazky
- druh zákazky
- postup zabezp.

Skrátený opis
predmetu zákazky

Poistenie majetku
- služby
§117 ZVO

Poistenie majetku a
zodpovednosti za
spôsobenú škodu na
majetku mesta
a činnosťou mesta
Sečovce

Dátum
zverejnenia
oznámenia

23.01.2017

Lehota na
predloženie
ponuky

Termín
zadávania
zákazky

31.01.2017

Zmluva
o poskytnutí
služieb
Zverejnené*

* http://www.secovce.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id3=99643

P.S.: Dodatok k zmluve je prípustný do výšky 10 % ponukovej ceny uchádzača pokiaľ by potreba zmeny vyplynula
z okolností, ktoré sa nemohli predvídať v prípravnej fáze zadávania tejto zákazky. (§18 ods. 3 písm. a) ZVO
343/2015 Z.z.), najmä súvislosti s uplatnením nákladových/odvodových povinnosti dodávateľa.

Sečovce, dňa 23.01.2017

___________________________
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Dokument č.:

Adresát:
Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
VO č. 2 /2017/Poistne

Vybavuje / linka
Filip/0918 993 095

Sečovce
23.01.2017

Vec: Výzva na predloženie ponuky do súťaže
V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení si dovoľujem
Vás požiadať o predloženie ponuky na zabezpečenie poradenskej a výkonnej činnosti vo verejnom
obstarávaní podľa zákona č.343/2015 Z.z. na predmet zákazky so skráteným názvom:
„ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Sečovce “
– služby § 3 ods.4 ZVO, výber poskytovateľa.
V prílohe Vám zasielame Výzvu na súťaž a špecifikáciu predmetu zákazky (Zoznam poisteného)
pre jeho ocenenie podľa hodnotových ukazovateľov jednotlivých položiek. Našu výzvu považujte prosím
za ponuku ktorej akceptovateľnosť/záujem preukážete predložením svojej protiponuky. Každý
potenciálny uchádzač pre potreby rovnosti vyhodnotenia ponúk stanoví svoju ponuku ocenením všetkých
príloh, špecifikácií, dokumentácie a iných skutočnosti potrebných pre dodanie predmetu zadávania tejto
zákazky. Vo svojej ponuke uchádzač ocení/zváži aj skutočnosti/potreby, ktoré vyhlasovateľ opomenul
resp. nevenoval im dostatočnú pozornosť resp. bol neznalí podrobnosti, ktoré môžu mať negatívny dopad
alebo ovplyvniť cenu za hodnotu kvality a životnosti predmetu zákazky. V prípade, že sa rozhodnete
o účasť vo vyhlásenej súťaži postupujte v zmysle pokynov elektronickej a písomnej komunikácie.
Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117
ods.1 cit. zákona o verejnom obstarávaní, tak aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky
boli primerané jeho kvalite a cene. Ponuky sa vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú ponuku na
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
Lehota na predloženie ponuky:

31.01.2017 do 14:00 hod.

Adresa predloženia ponuky:

MsÚ Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01
Sečovce, podateľňa - 1 poschodie
Ing. Milan Filip, osoba poverená verejným obstarávaním
milan.filip@secovce.sk
+421/918 993 095

Kontaktná osoba pre VO:
e-mail:
Telefón:
Prílohy: Výzva na súťaž
Špecifikácia predmetu zákazky pre ocenenie predmetu zákazky uchádzačom
Návrh na plnenie kritéria – formularizovaný vzor
Zverejnené:
* http://www.secovce.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id3=99643

Poučenie: ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe na vyššie uvedenú adresu , najneskôr do
uplynutia lehoty na predloženie ponúk t.j. do 31.01.2017 do 14:00 hod. Zmluvný vzťah bude riešený
zmluvným záväzkovým vzťahom, ktorého návrh je súčasťou Výzvy na súťaž.
Tešíme sa na spoluprácu.
.................................................................
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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