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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK  

 
Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“)  

 
 

Predmet zákazky  
(§ 3 zákona):  Služby  

Prioritné  
Kategória  6  

Neprioritné  
Kategória  

Názov zákazky:  
 
POISTENIE MAJETKU 
 

 
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obsta rávate ľa  
 

Úradný názov: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej 
akadémie vied  IČO: 00 679 119 
Poštová adresa vrátane PSČ: Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.BO X 254,  
814 99 Bratislava  
Kontaktné miesto: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej 
akadémie vied, pobo čka Nitra, P.O.BOX 22, Akademická 2, 
949 01 Nitra  
Kontaktná osoba: Ing. Matej Mojses PhD. 

Tel.: 02 / 3229 3647 
Fax: 037 / 73 356 08 

E-mail:  matej.mojses@savba.sk   - 
 
II. Opis  

 
II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko: SR 
II.2. Stručný opis zákazky:   

Predmetom zákazky je poistenie hnute ľného majetku, ktorý Ústav krajinnej ekológie Sloven skej 
akadémie vied získa na základe realizácie projektu Obnova a budovanie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ek ológie Slovenskej akadémie vied. 
Predmetom zákazky bude poistenie súboru majetku pro ti vandalizmu, pre prípad krádeže, 
poistenie  živelných udalostí, poistenie proti vode  z vodovodných zariadení a poistenie lom 
elektroniky.   

Hodnota majetku, ktorý je predmetom poistenia je 3 022 470,00 EUR s DPH, jedná sa o majetok 
vo vlastnictve verejného obstarávate ľa. 
Obstarávate ľ akceptuje maximálnu spoluú časť pri jednotlivých typoch poistenia: 

• Poistenie majetku proti živelným udalostiam - vo výške 300 EUR  pri 0 % spoluúčasti 
• Poistenie majetku proti vandalizmu - vo výške 300 EUR pri 0 % spoluúčasti 
• Poistenie majetku pre prípad krádeže - vo výške 300 EUR pri 0 % spoluúčasti 
• Poistenie majetku voda z vodovodných zariadení - vo výške 300 EUR pri 0 % spoluúčasti 
• Poistenie lom elektroniky - vo výške 300 EUR pri 0 % spoluúčasti 
• Poistenie dát - bez spoluúčasti 

 
 
Podrobný opis rozsahu hnute ľného majetku, ktorý bude predmetom poistenia, je uv edený v 
súťažných podkladoch (príloha č.1). 
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II.3. Termín dodania alebo uskutočnenia služieb a prác:  
II.3.1. od 1.3.2019 do 31.12.2020  
II.4. Možnosť predloženia ponuky:  Iba na celý predmet zákazky   

Na ktorúkoľvek časť zákazky  
II.5. Predloženie variantných riešení: Nepovo ľuje sa  - ak súčasťou ponuky bude aj variantné 

riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia ponúk 

II.6. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
II.7. Mena:  EUR 

 
III. Administratívne informácie  

 
III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:  
Neuplat ňuje sa, všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve, jej prílohách 
a odkazoch na verejne prístupné dokumenty.  
III.2. Lehota na predkladanie ponúk:  
Do 26.2.2019 

III.3. Predloženie ponuky:  
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo pro stredníctvom poštovej zásielky 
na adresu uvedenú v bode I.. Doporu čuje sa použi ť priložené formuláre ponuky, ktoré je možné 
doplni ť a rozšíri ť iba o také údaje a informácie k ponuke, ktoré žiad nym spôsobom nebudú 
obmedzova ť alebo zužova ť predmet obstarávania a podmienky stanovené verejný m 
obstarávate ľom alebo inak znevýhod ňovať verejného obstarávate ľa. 
III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 2 mesiace  
 

 
IV. Podmienky ú časti  

 
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  
Uchádzač predloží: 
Doklad o oprávnení poskytova ť obstarávanú službu - výpis z obchodného alebo 
živnostenského registra alebo živnostenský list ale bo iné oprávnenie vydané pod ľa osobitných 
predpisov (fotokópia) 
IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie: 
Neuplat ňuje sa.  
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť: 
Neuplat ňuje sa.  

 
V. Vyhodnotenie ponúk  

 
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena 
V.2. Spôsob hodnotenia: 
Verejný obstarávate ľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude bran á cena s DPH alebo 
celkom v prípade neplatite ľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou c enou bude 
vyhodnotená ako ví ťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna pon uka, poradie sa 
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba  ponuka sp ĺňajúca všetky vyžadované 
náležitosti.  

 
 
VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy  
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VI.1.1. Typ zmluvy: Poistná zmluva   
VI.1.2. Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádza č pod ľa pokynov verejného obstarávate ľa.  

 
VII. Doplňujúce informácie  

 
Ďalšie informácie:  
VII.1. Verejný obstarávate ľ si vyhradzuje právo neprija ť žiadnu ponuku a zruši ť tento postup 
verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finan čný limit verejného obstarávate ľa 
alebo budú pre neho inak neprijate ľné.  

 
VIII.  Prílohy 

 

1. Zoznam majetku, ktorého sa poistenie týka s uved ením cien  
2. Formulár č.1  – Ponukový list  
3. Formulár č. 2 – Vecná špecifikácia   

 
 
 
 
V Nitre, dňa 18.2.2019  

 
 
 
 

      RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 
           riaditeľka ÚKE SAV 

 
 
 
 
 
 
 
 


