
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 
           EČV: KE 207 KL 
            Typ vozidla: Škoda Superb Ambition 2.0 TDI 
            Zdvihový objem valcov v cm3: 1968,0 
           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. 

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. 

Poistná suma: 28 032,00 EUR 

Spoluúčasť: 5% 

Interval platby:  ročne 



         Poistné obdobie: 12 mesiacov, zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov od uzavretia          

zmluvy 

           Požaduje sa, aby Poisťovateľ akceptoval neobmedzenú normohodinu za opravu vozidla v 

autorizovanom servise na území SR, resp. uhradil náklady na prácu vynaložené na opravu 

poškodeného vozidla stanovené na základe časových noriem a technologických postupov 

dodávaných výrobcom pre danú značku a typ poisteného vozidla a hodinovej sadzby za opravu 

účtovanej opravovňou, v ktorej bolo poškodené poistené vozidlo opravené, maximálne však do 

výšky obvyklej hodinovej sadzby účtovanej opravovňami obdobnej technologickej výbavy a v 

rozsahu opravárenských služieb pre danú značku a typ poisteného vozidla v mieste opravy 

poškodeného poisteného vozidla v Slovenskej republike. 

            Požaduje sa, aby Poisťovňa akceptovala aktuálny spôsob zabezpečenia motorového vozidla 

klienta bez potreby doplnenia ďalšími zabezpečovacími zariadeniami vzhľadom na poistné 

sumy poistených motorových vozidiel.            

           Poisťovateľ pravidelne vykoná predpis /vyúčtovanie/ poistného vo výške zodpovedajúcej   
          dohodnutému poistnému  
          Poistné sadzby pre výpočet poistného sú zaväzné a nemenné po celú dobu platnosti poistnej 

zmluvy.  
         Všeobecné poistné podmienky Poisťovateľa a Osobitné zmluvné dojednania nesmú zvýhodňovať                     

Poistníka a nesmú sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.  
          Vyradenie vozidla z poistenia je možné vykonať písomne poštou, faxom, elektronickou formou 

zaslaním oznámenia z elektronickej adresy Poistníka na elektronickú adresu Poisťovateľa a 
doložením príslušného dokladu preukazujúceho dôvod vyradenia vozidla z poistenia (Veľký 
technický preukaz po prepise na nového držiteľa, doklad o vyradení z evidencie, potvrdenie o 
lustrácii motorového vozidla, dohoda oboch zmluvných strán). 

           Poistník je povinný nahlásiť vyradenie vozidla do 30 dní od zmeny majúcej za následok zánik 
poistenia dokladovaním tejto zmeny príslušným dokladom.  

           Obhliadka vozidla je možná - zodpovedná osoba : p. Eva Šusterová  tel. +421 0557223201 

           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:  757,21 €. 

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 1.03.2019   do 10.00 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:   12 mesiacov. 

  

 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. 

 


