1.

Zadanie zákazky
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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: Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania.
Opis predmetu zákazky: Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone povolania
znalca. Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave (ústav) a Znalecká organizácia
Ekonomická univerzita v Bratislave (organizácia), ktoré nie sú samostatné súčasti
univerzity a patria pod Ekonomickú univerzitu v Bratislave a majú byť poistene ako celok.
Poistník je Ekonomická univerzita v Bratislave s právnou subjektivitou.
Poistná suma na jednu poistnú udalosť je 33.193,00 € (zákonom stanovená
minimálna poistná suma).
Požadované služby pri poistení zodpovednosti pri výkone povolania:
Pri vzniku škody zadávateľovi znaleckého posudku činnosťou znalca (poistnej udalosti)
povinnosť poisťovateľa uhradiť škodu vo výške zmluvne dohodnutého poistného plnenia.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
1. Oddiel: znalci
Časť: znalecké ústavy
Evidenčné číslo:900016
Názov/obchodné meno: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
IČO: 00399957
Deň zápisu: 28.4.2005
Odbory a odvetvia:
Odbor: 090000 - Ekonómia a manažment
Odbor: 510000 - Ekonomika a riadenie podnikov
Znalci: počet 7 osôb
2. Oddiel: znalci
Časť: znalecké organizácie
Evidenčné číslo: 900125
Názov/obchodné meno: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
IČO: 00399957
Deň zápisu:
17.4.1998
Odvetvie: 090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo

Odvetvie: 090300 – Kontroling
Odvetvie: 090400 – Financie
Znalci: počet 5 osôb
Poisťované obdobie: 01.07.2019 - 30.06.2021.
Predpokladaná hodnota zákazky: 960,00 € s DPH celkom za 2 roky
Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35
Bratislava.
3. MIESTO A LEHOTA PLNENIA
3.1 Lehota plnenia: Poisťované obdobie: 01.07.2019 - 30.06.2021.
3.2 Hlavné miesto poskytnutia služby/predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa.
4. PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK
4.1 Cenovú ponuku je potrebné predložiť osobne/poštou v uzavretej obálke na adresu:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
alebo mailom: galina.uherkova@euba.sk
Ponuka musí obsahovať:
- výpočet ceny predmetu zákazky Príloha č.2
- opis predmetu zákazky
- podmienky účasti podľa prílohy č.1.
4.2 Na obálke bude uvedené obchodné meno uchádzača (ďalej „Uchádzač") a nápis
Cenová ponuka Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania.
4.3 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: 13.06.2019 do 10:00 hod.
4.4 Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu
predkladania ponúk uvedeného v bode 3.3 tohto zadania.
5. HODNOTENIE PONÚK
5.1 Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú
hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena.. Cenová ponuka
s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná.
5.2 Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej
ponuky.
6. ĎALŠIE PODMIENKY
6.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových
ponúk (vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek
ukončiť tento prieskum trhu.
O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať
všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky.
6.2 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky.
7. KONTAKTNÉ ÚDAJE
7.1 Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa organizácie tohto prieskumu trhu môžete
získať u zástupcu Verejného obstarávateľa na e-mailovej adrese: galina.uherkova@euba.sk

Príloha č. 1
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1 OSOBNÉ POSTAVENIE
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO:
a) uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa §152 ZVO
môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o
zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,
b) uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie
podmienok účasti osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) a f)
ZVO.
- v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom
elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na
webovú stránku) na požadovanú informáciu
- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
1.2 Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené
v § 32 ZVO. V cenovej ponuke sa predkladá originál alebo úradne overená fotokópia
požadovaného dokladu.
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: Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
IČO:
00399957
DIČ:
2020879245
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
SK3481800000007000074503
3. Predmet plnenia poistnej zmluvy
Podľa opisu .
Poistná doba
Podľa opisu.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú.
4. 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
5. Možnosť a spôsob úpravy poistného
Cena za poistenie je konečná a nemožno ju v priebehu plnenia zmluvného vzťahu
meniť.
6. Platobné podmienky a fakturácia
Platba poistného -1 x ročne..
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
7. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
Navrhne uchádzač vo svojej ponuke.
8. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
Navrhne uchádzač vo svojej ponuke. Musia
nasledovné:
-

tu byť odseky, ktorých znenie je

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 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.

Príloha č. 2
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.
Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania.
Uchádzač:

cena predmetu zákazky Výška DPH v
celkom bez DPH V EUR
(sadzba 2 0 % )

EUR cena predmetu zákazky
celkom s DPH V EUR

Poistenie
zodpovednosti
pri
výkone povolania za
cele
poisťovacie
obdobie
.

V ............................ ,dňa
Podpis

Poznámka:
V prípade, ak má Uchádzač - Dodávateľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom
DPH, verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych
predpisov SR odviesť daň za Uchádzača - Dodávateľa - to znamená, že Uchádzač Dodávateľ nebude fakturovať DPH.
Avšak - keďže cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách, ktorú Verejný
obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je kritériom na vyhodnotenie
ponúk, Uchádzač - Dodávateľ (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak,
že k nej pripočíta príslušnú výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

