
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 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                        galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Havarijné poistenie  motorových  vozidiel                         

Opis predmetu zákazky:  Zabezpečenie „Havarijného poistenia“ na 24 mesiacov  od 

podpisu poistnej zmluvy:   

Predmetom poistenia sú motorové vozidlá Poistníka, ako aj ich časti a príslušenstvo 

tvoriace jeho štandardnú a povinnú výbavu. 

Poistenie sa dojednáva pre prípad: 

Poškodenia alebo zničenia vozidla vrátene príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú a 

povinnú výbavu, 

Odcudzenia alebo zničenia vozidla vrátane príslušenstva tvoriace jeho štandardnú a 

povinnú výbavu v dôsledku živelnej udalosti a v dôsledku poškodenia zvieratami 

vrátane stretu so zverou, 

Úmyselného poškodenia alebo zničenia vozidla vrátane príslušenstva tvoriace jeho 

štandardnú a povinnú výbavu pri cudzom zavinení – vandalizmus, 

Úmyselné poškodenie - podpálením - motorového vozidla vrátane príslušenstva 

tvoriace jeho štandardnú a povinnú výbavu. 

Poistné bude hradené Poistníkom v ročných splátkach. 

 



Pre vozidla továrenskej  značky: 

Mercedes Benz E 280 150 kW, 2799 cm3, rok výroby 2001, osobne motorové vozidlo 

do 3,5 t,  palivo BA, nadobúdacia cena 45940,37 € s DPH, VIN č. 

WDB2100631B449969, celková hmotnosť  2 140 kg, EČV BA 966 GA. 

Škoda SuperB  114 kW, 2496 cm3, rok výroby 2004, osobne motorové vozidlo do 3,5 t,  

palivo NM, nadobúdacia cena 16 736,43 € s DPH, VIN č. TMBCG23U549061896, 

celková hmotnosť  2 150 kg, EČV BA 641 SL. 

Peugeot 301 85 kW, 1587 cm3, rok výroby 2013, osobne motorové vozidlo do 3,5 t,  

palivo BA, nadobúdacia cena 11 980,99 € s DPH, VIN č. VF3DDNFPOCJ767502, 

celková hmotnosť  1 524 kg, EČV BL 532 EV. 

Nissan Primastar 2.0, 84 kW, 1995 cm
3
, rok výroby 2009, osobne motorové vozidlo do 

3,5 t, palivo NM, nadobúdacia cena 8 500, 00 € s DPH,  VIN č. VSKJ4HB6UY622837, 

celková hmotnosť  3 040 kg, EČV BA 776 XI. 

  
3. Predpokladaná hodnota zákazky:  3000,00 € 
4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                                    Oddelenie pre verejné obstarávanie   
                                                                    Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                   852 35 Bratislava 5 
                                      do 31.03.2015   do 09.00 h. , mailom   alebo   poštou                                                                 

6. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1 
                                852 35  Bratislava  

                             Ekonomická univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

8. Ďalšie informácie:  

 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať: 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas doby 

realizácie predmetu zákazky. 

Lehota dodania:  Podľa dohody. 

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry dodávateľa, a to do 30 dní odo dňa jej 

doručenia  objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

 

 

 


