
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:  Havarijné poistenie motorového vozidla. 

        Opis predmetu zákazky:   
 Havarijné poistenie motorového vozidla Poistníka, ako aj jeho časti a príslušenstvo 
tvoriace jeho štandardnú a povinnú výbavu. 
Technické vlastnosti: 

           Škoda Superb Ambition 2.0 TDI  1 ks 
            Typ vozidla: Škoda Superb Ambition 2.0 TDI 
            Zdvihový objem valcov v cm3: 1990 
           Výkon motora /kW/: 110 
            Najväčšia prípustná hmotnosť /kg/: 2250 
            Rok výroby: 2016 
            Nadobúdacia hodnota: 28 032,00 EUR 
            Spoluúčasť vo výške: 5%, min. 150 EUR. 
 
            Osobitné požiadavky na plnenie 
            Územnou platnosťou poistenia je geografické územie Európy. 
            V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby. 
             Havária, krádež, vandalizmus, živelné pohromy, stret so zverou. 

   Výška poistného je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších                          
predpisov. 

Cena za poisťovacie služby je oslobodená od dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 
Uvedená cena je konečná. 
Poistné bude hradené Poistníkom v ročných splátkach. 
Poisťovateľ pravidelne vykoná predpis /vyúčtovanie/ poistného vo výške zodpovedajúcej 
dohodnutému poistnému. 
Lehota splatnosti dohodnutej ceny /poistného/ je 30 dní odo dňa vystavenia predpisu 
poistného Poisťovateľom. 
Poistné sadzby pre výpočet poistného sú zaväzné a nemenné po celú dobu platnosti poistnej 
zmluvy. 

              Prílohou poistnej zmluvy budú Všeobecné poistné podmienky Poisťovateľa a Osobitné  
zmluvné dojednania.  

             Všeobecné poistné podmienky Poisťovateľa a Osobitné zmluvné dojednania nesmú 
zvýhodňovať Poistníka a nesmú sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 



 Je dohodnutá bezhotovostná platba poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené     

dňom jeho pripísania na účet dodávateľa ako poisťovateľa.   

 
Predpokladaná hodnota zákazky:  492,00 €. 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 09.09.2016   do 14.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Tajovského 13,  

                                041 30 Košice  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

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

cenách v znení neskorších predpisov. 

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

realizácie predmetu zákazky. 

 

 Lehota dodania:  Poistné obdobie:   16.09.2016 0.00 h.  – 15.09.2017 24.00 h. 

  

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo 

dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 


