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1. Identifikačné a obchodné údaje vyhlasovateľa súťaže 

Názov organizácie: NAFTA a.s.  

IČO:    36 286 192 

DIČ:    2022146599 

IČ DPH:    SK2022146599 

Zapísaná :   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 
4837/B 

Sídlo organizácie:  Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

Krajina:      Slovenská republika 

Internetová stránka: www.nafta.sk 

Nákupný portál:       https://nafta.1803sw.com/ 

a 

Názov organizácie: POZAGAS a.s.  

IČO:    31 435 688 

DIČ:    2020357372 

IČ DPH:    SK2020357372 

Zapísaná :   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 
1271/B  

Sídlo organizácie: Malé námestie 1, 901 01 Malacky 

Krajina:    Slovenská republika 

Internetová stránka: www.pozagas.sk 

a 

Názov organizácie: SPP Storage, s.r.o..  

IČO:     248 22 191 

DIČ:     CZ24822191 

Zapísaná :    v Obchodnom registri Mestský súd Praha oddiel C, vložka číslo: 177515   

Sídlo organizácie:   Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 

Krajina:    Česká republika 

Internetová stránka: www.sppstorage.cz 

 

(všetci spolu ďalej len „vyhlasovateľ“) 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:  
Ing. Alexandra Nováková  
+421 918 679 951 
alexandra.novakova@nafta.sk 

 
nákupný portál: https://nafta.1803sw.com/ 

Záujem o účasť, predkladanie ponúk, vysvetľovanie a dorozumievanie 

Záujem o účasť, predkladanie ponúk a akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií 
medzi vyhlasovateľom a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať elektronicky, prostredníctvom 
elektronického nákupného portálu https://nafta.1803sw.com 
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2. Špecifikácia predmetu obstarávania 

Predmetom obstarávania je poistenie majetku, prerušenia prevádzky, strojov a elektroniky 
právnických a podnikajúcich fyzických osôb  (ďalej ako „poistenie ALL RISK“). 
Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 a Prílohe č. 2 týchto podkladov. Táto bude 
sprístupnené uchádzačom, ktorí prejavia záujem o predkladanie ponúk v stanovenej lehote (viď 
bod 8). 
 

3. Obchodné a zmluvné podmienky 

3.1. Typ zmluvy 

Poistná zmluva. 

3.2. Termín plnenia 

Od 01.01.2022 do 31.12.2022, s automatickou prolongáciou vždy o jeden rok, ak jedna zo 
zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej šesť (6) týždňov pred koncom 
platnosti zmluvy (poistenia), že o prolongáciu nemá záujem. 
 

3.3. Spôsob predloženia ponuky 

Navrhovatelia môžu predložiť ponuku samostatne alebo v konzorciu s inými poisťovňami. 

V prípade, ak sa navrhovatelia rozhodnú predložiť návrh v rámci konzorcia, v návrhu poistnej 
zmluvy musí byť presne uvedený percentuálny podiel plnenia každého z účastníkov konzorcia.  

Návrh za konzorcium predkladá vedúci navrhovateľ konzorcia. Vyhlasovateľ v prípade potreby 
komunikácie, bude z konzorcia navrhovateľov kontaktovať iba vedúceho navrhovateľa konzorcia. 

Navrhovateľ môže predložiť ponuku na celý predmet plnenia – 100% poistnej kapacity,  

4. Cena, mena a platobné podmienky 

Navrhovaná zmluvná cena plnenia predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro 
vrátane dane z poistenia a bez dane z pridanej hodnoty. 

Cena v návrhu navrhovateľa so sídlom na území Slovenskej republiky musí byť v súlade 
s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov). 
Ak má navrhovateľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky, musí byť cena určená spôsobom 
obvyklým v medzinárodnom obchodnom styku a v súlade s cenovými predpismi, platnými 
v krajine sídla navrhovateľa. 

Daňové, menové a platobné náležitosti navrhovateľ podrobne uvedie v návrhu poistnej zmluvu, 
resp. vo Všeobecných poistných podmienkach. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo o týchto 
náležitostiach s navrhovateľom rokovať.  

Splatnosť poistného je v ročných splátkach, t.j. vždy k 1.1. príslušného poistného obdobia 
(kalendárneho roka). 

5. Obsah a štruktúra ponuky  

Ak nie je výslovne uvedené inak, ponukou sa rozumie návrh na uzavretie zmluvy, vrátane 
dokladov na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy a dokladov na preukázanie 
finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti (ďalej len  „podmienky účasti“). 

Ponuka navrhovateľa musí byť spracovaná v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ponuka 
navrhovateľa, vypracovaná a predložená navrhovateľom v súlade s týmito podkladmi sa 
považuje za návrh navrhovateľa na uzavretie zmluvy podľa § 43a Občianskeho zákonníka 
v platnom znení. Predložením ponuky navrhovateľ vyjadruje súhlas s podmienkami tejto súťaže. 

Navrhovatelia predkladajú cenový návrh v elektronickej podobe prostredníctvom nákupného 
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portálu vyhlasovateľa. Návrh bude obsahovať nasledujúce prílohy:  

  
1. Kvalifikačné prílohy: navrhovateľ vloží prílohy podľa písmena a) až b) naskenované vo 
formáte PDF, ak sa ďalej neuvádza inak:  

a) Krycí list musí obsahovať: 

i) identifikačné údaje navrhovateľa - obchodné meno, sídlo, IČO 
ii) meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo,  e-mail 
iii) súpis dokladov, dokumentov a ďalších listín predložených v dokladovej časti 

ponuky 

b) Čestné prehlásenie, preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7  

2. Návrh poistnej zmluvy vrátanie ceny: Návrh poistnej zmluvy vrátanie ceny na predmet 
obstarávania a to v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch 
a v zmysle špecifikácie predmetu obstarávania uvedenej v Prílohe č.1 týchto podkladov 
a  poistných podmienok a dojednaní uvedených v Prílohe č.2 týchto podkladov. Návrh poistnej 
zmluvy je navrhovateľ povinný predložiť vo formáte Microsoft Office WORD (.doc) v editovateľnej 
forme za účelom skontrolovania jeho obsahu a rozsahu.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu súťaže vyzvať navrhovateľa, aby 
predložil vyššie požadované dokumenty aj v listinnej forme. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky vyššie uvedené 
požiadavky, nezahrnúť do vyhodnocovania a  odmietnuť ju. Obdobne sa postupuje, ak sa 
preukáže, že niektorý z predložených dokladov obsahuje nepravdivé alebo inak skresľujúce 
údaje.  

6. Ďalšie informácie pre zostavenie ponuky 

Všetky dokumenty a listiny vydané navrhovateľom, ktoré navrhovateľ predloží v ponuke, musia 
byť podpísané navrhovateľom, štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho 
orgánu navrhovateľa alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa 
v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie tejto osoby musí byť v súlade s predloženými dokladmi 
o oprávnení podnikať, resp. splnomocnením, ktoré navrhovateľ predloží v ponuke. V opačnom 
prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. 

7. Podmienky účasti 

Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovný doklad: 

Čestné vyhlásenie, že: 

 navrhovateľ má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti vyžadované v zmysle 
legislatívy Európskej únie; 

 na navrhovateľa ani na materskú spoločnosť navrhovateľ nebol vyhlásený konkurz, nie je v 
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

 má pridelený rating minimálne stupňa A- (S&P alebo Fitch alebo A.M. BEST), resp. A3 
(Moody´s). Tento rating musí byť udelený: 

i. príslušnému navrhovateľovi (resp. členovi konzorcia), alebo 
ii. poisťovni, ktorá je vo vzťahu k navrhovateľovi (resp. členovi konzorcia) osobou 

ovládajúcou v zmysle §66a Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
alebo 

iii. zaisťovateľom, u ktorých je zaistených minimálne 98% poistnej kapacity 
poskytovanej navrhovateľom (resp. členom konzorcia), alebo 

iv. ovládajúcej osobe zaisťovateľov podľa predchádzajúceho bodu (iii) v zmysle §66a 
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Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

V prípade, ak ponuku predkladajú navrhovatelia v rámci konzorcia, musia všetci členovia 
konzorcia predložiť vyššie uvedený doklad. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na predloženie dokladov potvrdzujúcich 
splnenie týchto vyššie uvedených podmienok. V prípade, ak navrhovateľ nepreukáže splnenie 
vyššie uvedených podmienok predložením relevantných dokladov, obstarávateľ si vyhradzuje 
právo navrhovateľa zo súťaže vylúčiť. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom 
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností. 

8. Prejavenie záujmu o predkladanie ponúk 

Navrhovatelia prejavia záujem o predloženie ponúk prihlásením do nákupného portálu 
spoločnosti NAFTA a.s. Detailné podklady v rozsahu: 

1. Špecifikácia poistenia majetku 
2. Podmienky a zmluvné dojednania 

 
budú sprístupnené len uchádzačom, ktorí prejavili záujem o predloženie ponúk. 
Termín na prejavenie záujmu o predloženie ponúk: 5.11.2021, 10:00. 

9. Lehota a miesto predkladania ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 26.11.2021 o 10:00 (SEČ). 

Navrhovatelia predkladajú cenový návrh v elektronickej podobe prostredníctvom nákupného 
portálu vyhlasovateľa. Detailný popis predloženia ponuky je uvedený v bode 5 týchto súťažných 
podkladov.  

Ponuka predložená iným spôsobom sa bude považovať za nedoručenú.  

10. Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a končí dňa 
31.12.2021. Počas lehoty viazanosti ponúk sú navrhovatelia viazaní svojimi ponukami a nemôžu 
od nich odstúpiť.  V prípade uzavretia písomnej zmluvy s navrhovateľom alebo doručením 
oznámenia o odmietnutí ponuky navrhovateľovi alebo doručením oznámenia o zrušení súťaže 
navrhovateľovi lehota viazanosti ponúk uplynie.  

11. Variantné riešenie 

Navrhovateľom sa predloženie variantného riešenia neumožňuje. 

12. Zábezpeka 

Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje. 

13. Úhrada nákladov spojených s vypracovaním ponuky 

Všetky náklady spojené s prípravou ponuky, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou 
medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom znáša v plnej miere navrhovateľ. Prípadné odmietnutie 
ponuky alebo zrušenie súťaže neoprávňuje navrhovateľa uplatňovať voči vyhlasovateľovi 
náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou v súťaži. 
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14. Vysvetľovanie súťažných podkladov  

V prípade záujmu o získanie rizikovej správy, doplňujúcich informácií alebo požiadaviek o 
objasnenie súťažných podkladov je možné vyhlasovateľa písomne požiadať o vysvetlenie 
prostredníctvom nákupného portálu Vyhlasovateľa a to najneskôr do 15.11.2021.  

Požiadavky na vysvetlenie musia byť doručené v slovenskom alebo v českom jazyku, v opačnom 
prípade sa na nej nebude prihliadať a vyhlasovateľ nie je povinný podať vysvetlenie. 

Odpovede na otázky požiadaviek o vysvetlenie zašle vyhlasovateľ elektronicky všetkým 
záujemcom, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady. 

15. Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk a ich vyhodnotenie je neverejné. 

Vyhlasovateľ posúdi ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti. Vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo požiadať navrhovateľa o predloženie doplňujúcich informácií alebo dokladov, resp. 
požiadať o vysvetlenie predložených ponúk. V takom prípade navrhovateľ predloží požadované 
informácie alebo doklady v elektronickej podobe prostredníctvom nákupného portálu 
vyhlasovateľa, do termínu uvedeného v žiadosti o vysvetlenie, v opačnom prípade má 
vyhlasovateľ právo ponuku navrhovateľa odmietnuť. 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk 

V zmysle §286 ods.2. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyhlasovateľ súťaže uzatvorí 
zmluvu na predmet obstarávania s tým navrhovateľom, ktorého návrh mu najlepšie vyhovuje (ak 
vyhlasovateľ súťaže neuplatní svoje právo neprijať ani jeden z predložených návrhov).  

17. Rokovanie 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať vybraných navrhovateľov na individuálne obchodné 
rokovania o cene a ďalších podmienkach zmluvy. Rokovania sa uskutočnia s každým 
navrhovateľom samostatne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet vybraných 
navrhovateľov, ktorých vyzve na individuálne rokovania.  

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo uskutočniť s vybranými navrhovateľmi viacero etáp 
individuálnych rokovaní s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej 
cenovej ponuky po každej etape rokovaní.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie cenovej ponuky formou 
elektronickej aukcie. Informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú uvedené vo 
výzve na účasť v elektronickej aukcii. 

 

 

18. Uzavretie zmluvy 

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s tým navrhovateľom, ktorého návrh mu najlepšie vyhovuje. 

Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich ponuku odmieta. Ďalšie 
informácie vyhlasovateľ neposkytuje. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa, alebo uzavrieť zmluvu 
s viacerými navrhovateľmi. 
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19. Zrušenie súťaže  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, pričom dôvod zrušenia sa navrhovateľom 
neoznamuje. O zrušení súťaže písomne upovedomí všetkých navrhovateľov. 
 

20. Jazyk súťaže 

Ponuka sa predkladá v slovenskom, v českom alebo v anglickom jazyku. V prípade predloženia 
ponuky v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku musí byť predložený aj preklad 
ponuky do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradne overený preklad). Rokovacím jazykom je 
slovenský, prípadne český jazyk.  

21. Ďalšie právne informácie 

Tento postup vyhlasovateľa nie je verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) a tieto súťažné podklady na výber dodávateľa nezakladajú práva a povinnosti, 
vyplývajúce z citovaného zákona, vrátane osobitných práv na uplatnenie revíznych postupov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Pojmy vyhlasovateľ, obstarávanie, predmet obstarávania, ponuka a ďalšie, ktoré sa vyskytujú 
v týchto podkladoch alebo sa môžu vyskytovať pri vzájomnej komunikácii, nie je možné vykladať 
v súlade s legálnou definíciou alebo akýmkoľvek iným výkladom zákona o verejnom obstarávaní. 
Týmto nie sú dotknuté práva účastníkov, vyplývajúce z ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných  na území Slovenskej republiky.  

22. Zoznam príloh (budú sprístupnené iba uchádzačom, ktorí prejavia záujem 
o predkladanie ponúk v stanovenej lehote): 

1. Špecifikácia poistenia majetku 

2. Podmienky a zmluvné dojednania 
 


