
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 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 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                        galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Poistenie budov a vnútorného vybavenia vzdelávacích                     

priestorov PHF EU v Košiciach 

 

3.     Opis predmetu zákazky:  Podľa prílohy č. 1 - 5. 

 Poisťované obdobie: 25.01.2019   31.12.2020.  

 Predpokladaná hodnota zákazky: 5 700,00 € bez DPH. 

       Spoluúčasť:  50,00 €. 

       Za  predchádzajúce poistne obdobie neboli žiadne poistne udalosti. 

4. Podmienky účasti uchádzačov:  

1.Sken alebo kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu. 

2. Doloženým čestným vyhlásením že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. 

 

5.   Miesto dodania: 

      Tajovského 11,13, 041 30 Košice, Moyzesova 64, 041 30 Košice. 

       Zodpovedná osoba: p. Eva Šusterová, tel.: +421 557223201 

 

1. Budova Tajovského 11,13, 041 30 Košice, katastrálne územie Staré mesto, č. parcely216/2 

Stavba bola skolaudovaná v máji 2011 

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu so suterénom. Zastavaná plocha 1178 m2. Objekt slúži  na 

vzdelávanie. 

Počet podlaží:  

podzemných : 1  - parkovacie miesta pre 55 osobných vozidiel 

nadzemných: 2 – nachádzajú sa tu učebne, počítačové učebne, aula s kapacitou 350 miest, serverovňa, 

výťah, chodby, sociálne zariadenia, recepcia. 

 Objekt je vybavený kamerovým systémom a je strážený strážnou službou – zamestnancami EU 

nepretržite.  

Dielo sa nachádza v husto zastavanej oblasti. 

Poistné sumy: 

Budova: 5 396 054,37 EUR s DPH 

Technické vybavenie budovy: 522 931,64 EUR s DPH 

Výpočtová technika:  204 290,02 EUR s DPH 

Zariadenie interiéru:  26 681,30 EUR s DPH 

Celková poistná suma v EUR s DPH: 6 149 957,33 

 

2. Budova Moyzesova 64, 041 30 Košice, katastrálne územie Staré mesto , č. parcely 211 



Ide o rekonštruovanú stavbu a zariadenie , počet podlaží: podzemných : 1, nadzemných: 1 . 

Rekonštrukcia budovy bola ukončená v roku 2013. 

 Zastavaná plocha 1517 m2 

Budova slúži na vzdelávanie. Nachádzajú sa tu posluchárne, knižnica a serverovňa. Objekt je strážený 

strážnou službou – zamestnancami EU nepretržite a  čiastočne kamerovým systémom.  

Budova sa nachádza v husto zastavanej oblasti 

Poistné sumy: 

Budova: 1 100 679,91 EUR s DPH 

Výpočtová technika: 2 226 361,82 EUR s DPH 

Zariadenie interiéru: 41 523,42 EUR s DPH 

Celková poistná suma v EUR s DPH: 3 368 565,15 

 

Rozsah poistenia: poistenie budov, výpočtovej techniky, zariadenie interiéru 

požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, proti živelným udalostiam (povodeň, záplava,  krupobitie, 

zosuv pôdy,  ťarcha snehu) na 100%, krádeži a vandalizmu,  rozbitie skla, voda z vodovodných 

zariadení a ostatným udalostiam (náraz vozidla,  dym, pád predmetov), poistenie elektroniky (lom 

elektroniky). 

 

Výsledkom prieskumu trhu  bude uzatvorenie poistnej zmluvy na celý predmet zákazky. 

 

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: Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej  univerzity                 

v Bratislave 

  IČO:          00399957 

         DIČ:              2020879245 

  Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava 

  Číslo účtu:       SK9681800000007000241391 

 

3. Predmet plnenia poistnej zmluvy 

Podľa opisu . 

          

            Poistná doba 

            Podľa opisu. 

            Poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú. 

 

4. 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  

 
5. Možnosť a spôsob úpravy poistného 



Cena za poistenie je konečná a nemožno ju v priebehu plnenia zmluvného vzťahu meniť. 

 

6. 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 

 

7. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

              Navrhne uchádzač vo svojej ponuke. 

 

8. 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 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.  

 

 Termín predloženia cenovej ponuky:  do 11.01.2019   do 10:00 h. poštou, osobne 

                                                              na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                              Oddelenie pre verejné obstarávanie 

                                                              Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 5 

                                 Informácie na č. tel. +421 267295269  Ing. Galina Uherková 

                                                     alebo  e- mail: galina.uherkova@euba.sk 
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