
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                        +421 267295269 

Fax:                                +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Poistenie majetku 

3. Opis predmetu zákazky: Poistenie hnuteľného majetku pre projekt „Vytvorenie 

excelentneho pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev 

v 21. storočí“ ITMS kód projektu 26240120032. 

Jedna poistná zmluva:   od 01.12.2013 – do 31.12.2018, 24.00h. 

            Poistne obdobie -  kalendárny rok. To znamená, že najprv bude  
           od 1.12.2013 do 31.12.2013 a potom 
           od 1.1.2014 do 31.12.2014 
           od 1.1.2015 do 31.12.2015 
           od 1.1.2016 do 31.12.2016 
           od 1.1.2017 do 31.12.2017 
           od 1.1.2018 do 31.12.2018 

         Rozsah poistenia:  

- požiaru, úderu blesku, výbuchu, pádu lietadla, 
- živelným udalostiam (povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 

a ťarcha snehu) na 100% škody, 
- víchrici, krupobitiu, 
- krádeži, lúpežnému prepadnutiu a vandalizmu, 
- vode z vodovodných zariadení, 
- ostatným udalostiam (náraz vozidla, rázová vlna, dym, pád predmetov), 
- poistenie elektroniky (lom elektroniky). 

 
        Poistná suma: Podľa prílohy. 

         Spoluúčasť: 50,00 Eur.              

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

 

 



6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 25.11.2013   do 12.00 h. faxom , mailom   alebo   poštou                                                          

7. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 

Národohospodárska fakulta EU. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

9. Ďalšie informácie:  

     Do návrhu zmluvy, uchádzač zapracuje minimálne tieto obchodné podmienky týkajúce  sa      

predmetu plnenia zmluvy: 

1.  Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie 
 

2. Určenie zmluvných strán 
         Poistník:    Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:     Dolnozemská cesta č. 1, 

                                 852 35 Bratislava. 

Zastúpený:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej  univerzity 
v Bratislave 

IČO:    00399957 

         DIČ:                                        2020879245 

Bankové spojenie:                  Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:                              7000377440/8180 

3. Predmet plnenia poistnej zmluvy 
Podľa opisu . 

Miesto poistenia: Národohospodárska fakulta , Dolnozemská cesta č. 1,  852 35 Bratislava. 

4. Poistná doba 
            Podľa opisu. 

            Poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú. 

5. Poistné 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eur.         

        Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona  

č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou 

sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.               



          Cena bude uchádzačom spracovaná v cenovej úrovni platnej ku dňu predkladania 
ponúk a v súlade so zákonmi účinnými ku dňu predkladania ponúk.        

         V prípade poskytnutia zľavy z ceny, táto musí byť započítaná do cien jednotlivých častí 
predmetu zákazky  

6. Možnosť a spôsob úpravy poistného 
Cena za poistenie je konečná a nemožno ju v priebehu plnenia zmluvného vzťahu meniť. 

7. Platobné podmienky a fakturácia 
Navrhne uchádzač vo svojej ponuke. 

Musí tu byť odsek v ktorom bude uvedené: 

Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu  v zmysle platných predpisov 

a musí byť v nej tiež uvedené:  

   číslo zmluvy:  doplní verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy 

8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
              Navrhne uchádzač vo svojej ponuke. 

9. Právne  vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy 
Navrhne uchádzač vo svojej ponuke. Musia  tu byť odseky, ktorých znenie je nasledovné: 

- Táto zmluva alebo jej dodatky nadobúdajú platnosť po ich podpísaní štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť  po dni zverejnenia podľa platných 
právnych predpisov; 

- Poisťovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými 
osobami a je povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 
- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. Poskytovateľom NFP je agentúra 

Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 02 Bratislava; 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby, 

- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
- osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES; 
        -  Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy; 
        - Poisťovateľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie   

zmluvy vrátane príloh v elektronickej  forme vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy 
v Centrálnom  registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

  
 Upozornenie! 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s úspešným uchádzačom: 

- rokovať o predloženom návrhu poistnej zmluvy a  



- neuzavrieť poistnú zmluvu v prípade, ak by táto zmluva obsahovala pre neho 
ustanovenia zvlášť  nevyhovujúce a rokovaním sa v tejto veci nedospelo k vzájomnej 
dohode.  

 

 

 

 

Príloha č.1 

Zoznam majetku 

 

                                                                     Celkom:                                       954 000,00                   652 593,16 


