
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:  Povinné a havarijné poistenie motorového vozidla. 

       Opis predmetu zákazky:   
1. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Vozidlo: 

Značka:                               DACIA     EČV:  BL 665 NZ 

Typ:     Dokker 

Druh vozidla:    osobné vozidlo do 3,5 t 

Účel použitia:    bežná prevádzka 

Zdvihový objem valcov:               1600 

Výkon motora:                 75 

Rok výroby:    2017 

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo aby poisťovateľ zaňho nahradil poškodenému 
uplatnené preukázané nároky na náhradu: 

a) škody na zdraví a nákladov na usmrtení 

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci 

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov 

d) ušlého zisku 

Poistné obdobie:   3 roky 

Interval platby:       Ročne 

Poistná suma:  10 776 Eur 

Spoluúčasť: 5% 

 



Predpokladaná hodnota zákazky: ročné poistné – 103,55 Eur a poistné za 3 roky 310,65 Eur 

2. Poistenie motorových vozidiel pre prípad havária, krádeže a živelnej udalosti – KASKO 

Vozidlo: 

Značka:    DACIA   EČV:  BL 665 NZ 

Typ:    Dokker 

Druh vozidla:   osobné vozidlo do 3,5 t 

Účel použitia:   bežná prevádzka 

Zdvihový objem valcov:  1600 

Výkon motora:   75 

Rok výroby:   2017 

Poistenie rizík: 

Základné poistenie 

1. Poškodenie, alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy 

- dopravnou nehodou (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky), 
- pádom (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného 

auta), 
- živlom (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, 

povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení). 
2. Krádež vlámaním alebo prepadnutím 

- zásahom cudzej osoby- vandalizmus, 
- poškodenie vozidla zverou (hlodavcom, hospodárskymi zvieratami) stret so zverou počas 

prevádzky vozidla, 
- celého motorového vozidla, vrátane poistenej doplňujúcej výbavy, 
-  zásahom cudzej osoby – vandalizmus, 
- Časti motorového vozidla, 
- Dodatočne nainštalovanej doplňujúcej výbavy. 

 

Poistné obdobie: 3 roky 

Interval platby:                Ročne 

Poistná suma:   10 776 Eur 

Spoluúčasť:   5% 

Predpokladaná hodnota zákazky: ročné poistné – 179,74 Eur a poistné za 3 roky 539,22 Eur 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  uvedená v opise predmetu zákazky. 

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 06.02.2017   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

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

                                852 35 Bratislava 

6. Zodpovedná osoba: Ing. Helena Kuchyňková, tel.: +421 267295686  

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

8. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

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  dopravné náklady. 

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

realizácie predmetu zákazky. 

 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 

osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení 

Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a 

výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH.  

 

 Lehota dodania:    

 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. 

 

 

 

 

 


