
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 vybavenia chemického laboratória   
biomasy.  

3.     Opis predmetu zákazky:   

1. Poistenie vybavenia chemického laboratória biomasy, ktoré je uvedená v prílohe č. 1  
  

Miesto, kde sa hnuteľný majetok nachádza: 
VVICB Ekonomickej univerzity v Bratislave, Kapušany pri Prešove  
  
Poistenie dojednáva: 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
IČO:00 399 957 
Zodpovedná osoba: doc. Ing. Matej Polák, PhD., tel.: 0903 387 923, e-mail: 
matej.polak@euke.sk 
 
Poisťované obdobie: 
od 01.04.2014  do 31.12.2014, 24.00h 
 
Rozsah poistenia : 

- živelné poistenia (komplexné a uvedením jednotlivých rizík),  
- odcudzenie a vandalizmus v súvislosti s vlámaním s pripoistením DPH na odcudzenie, 

(objekt je v stráženom areáli PD Kapušany, zabezpečený mrežami) 
-      poistenie elektroniky. 

Poistná suma: 574338.13 Eur 
Spoluúčasť  290,00  eur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
Zoznam laboratórnej techniky 
 

číslo Názov Počet 

kusov 

Cena bez DPH/€ Cena s DPH/€ 

1 CHNS/O analyzátor 1 54 400 65280 

2 VIS spektrofotometer 1 5940 7128 

3 Laboratórna sušiareň s 

ventiláciou 

1 2130 2556 

4 Laboratórny fenmentor 1 1570 1884 

5 Laminárny box 1 4320 5184 

6 Elektronické analytické 

váhy 

1 3250 3900 

7 Elektronické analytické  

mikroanalytické váhy 

1 12010 14412 

8 Mikrovlnný rozkladný 

systém 

1 27550 33060 

9 Biologický termostat 1 1620 1944 

10 Laboratórny mikroskop 1 3490 4188 

11 Laboratórny merač 

rozpusteného kyslíka 

1 2450 2940 

12 Laboratórna elektrická 

muflová pec 

1 3830 4596 

13 Laboratórny digestor 1 5920 7104 

14 Laboratórna trepačka 1 2260 2712 

15 Temperačný vodný kúpeľ 1 8010 9612 

16 Laboratórny 

homogenizator 

1 3220 3864 

17 Laboratórny vlhkomer 1 2360 2832 

18 Rýchlo váha -predvážka 1 1180 1416 

19 Demineralizačný prístroj 1 1260 1512 

20 pH meter 1 680 816 

21 Kalorimeter IKA C200 1 13860,36 16632,43 

22 Laboratórne sklo 1 2956,88 3548,26 

23 Prístroj na získavanie 

bioetanolu 

1 44642,83 53571,40 

24 Testovacia stolica na 

testovanie bioetanolu 

1 70745,25 84894,30 

25 Technológia skvasovania 

zrna 

5 557,41 3344,46 

26 Zberné nádoby 10 482,49 5789,88 

27 Spektrometer Analytik 1 124828,11 149793,73 

28 Lisovacie zariadenie 1 43104,46 51725,35 

29 Filtrovacie zariadenie 1 14644,54 17573,45 

30 Zmiešavacie zariadenie 1 8770,73 10524,88 

Jednotková cena za všetky prístroje 478615.11 

Celková cena prístrojov s DPH 574338.13 

 
 



 
 

Poistenie vybavenia chemického laboratória biomasy, ktoré je uvedená v prílohe č. 2  
  

 
Miesto, kde sa hnuteľný majetok nachádza:   
VVICB Ekonomickej univerzity v Bratislave, Kapušany pri Prešove, Hospodársky dvor 
LADA 
    
Poistenie dojednáva: 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
IČO:00 399 957 
Zodpovedná osoba: doc. Ing. Matej Polák, PhD., tel.: 0903 387 923, e-mail: 
matej.polak@euke.sk 
 
Poisťované obdobie: 
od 01.04.2014 do 31.12.2014, 24.00h. 
 
 
Rozsah poistenia : 

- živelné poistenia (komplexné a uvedením jednotlivých rizík),  
- odcudzenie a vandalizmus v súvislosti s vlámaním s pripoistením DPH na odcudzenie,  

, VVICB - objekt je v stráženom areáli PD Kapušany, stredisko LADA zabezpečený 
mrežami a strážnou službou) 

 
 
 

Príloha č.2 

Zoznam strojov na spracovanie biomasy 
 

číslo názov Počet 

kusov 

Cena bez DPH/€ Cena s DPH/€ 

1 Peletyzátor fytomasy 1 71084,89 85301,87 

Jednotková cena za všetky prístroje 71084,89 

Celková cena prístrojov s DPH 85301,87 

 

 
Poistná suma: 85301,87 Eur 
Spoluúčasť: 90,00 Eur 
 

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:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej  

univerzity v Bratislave 
IČO:    00399957 

         DIČ:                              2020879245 
Bankové spojenie:          Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:              7000373634/8180 /8180 SK0881800000007000373634 

 
 

3. Predmet plnenia poistnej zmluvy 
Podľa opisu . 

         Miesto poistenia: VVICB Ekonomickej univerzity v Bratislave, Kapušany pri Prešove  
 

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.  

 
 Termín predloženia cenovej ponuky:  do 06.03.2014   do 09:00 h. poštou,   faxom alebo 
                                                                 e- mailom.                                                                        
                                                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 
                                                           fax: +421 267295185 
                                                     e- mail: galina.uherkova@euba.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




