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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
ČLÁNOK I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Adresa organizácie:
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO:
31753604
IČ DPH:
SK2020719646
V zastúpení:
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ ŠGÚDŠ
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK 37 8180 0000 0070 0039 0960
web:
www.geology.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Marta Gandžalová Jančeková
Telefón:
+421 2 59375445
Fax:
+421 2 54771940
Elektronická pošta:
marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
Komunikácia medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom má prebiehať výlučne cez
elektronický systém eZakazky. Podrobnosti sú uvedené v bode 7 tejto časti týchto súťažných
podkladov.

2

ÚVODNÉ USTANOVENIE
2.1 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky
podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa súťaže, uvedené vo výzve na predkladanie
ponúk a v týchto súťažných podkladoch.
2.2

Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať
všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto
súťažných podkladoch.

2.3 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými
vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať
žiadne výhrady týkajúce sa podmienok súťaže.
2.4 Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
Zmluvu/Rámcovú dohodu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača pre danú časť
zákazky bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky pre danú časť zákazky.

3

PREDMET ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní zákazka na
poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch.
3.2 Názov predmetu zákazky je: „Poistenie majetku ŠGÚDŠ" (ďalej len „Služba“/„Predmet
zákazky“).
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Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené ďalej v týchto súťažných podkladoch
(najmä v časti B.1 Opis predmetu zákazky, ako aj v časti B.3 Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky).
3.3

3.4

Nomenklatúra: Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet obstarávania
66510000-8
Poisťovacie služby
Doplňujúce predmety:
66515200-5
Poistenie majetku /pre Časť 1 zákazky/
66514110-0
Poistenie motorových vozidiel /pre Časť 2 zákazky/
66516100-1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
/pre Časť 3 zákazky/
Stručný opis Predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len
„Poistený“) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (pre Časť 1
zákazky) a rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky).
Predmetom poistenia je:
• Pre Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za
škodu“
Predmetom zákazky je poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad
odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad
poškodenia alebo zničenia skla) a poistenie zodpovednosti za škodu verejného
obstarávateľa.
Poistenie sa vzťahuje:
na nehnuteľný majetok verejného obstarávateľa:
a) súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby, vrátane stavebných súčastí,
príslušenstva a obstarania hmotného majetku, na novú cenu,
b) odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady, na prvé riziko
a na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou verejného
obstarávateľa vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom,
počas účinnosti zmluvy o poistení, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania na túto
časť predmetu zákazky (ďalej len „Zmluva“).
• Pre Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú
a doplnkovú výbavu verejného obstarávateľa.
Poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlá – súbor vozidiel, ktorých držiteľom alebo
vlastníkom je verejný obstarávateľ a prípadne aj na ďalšie motorové vozidlá nadobudnuté
verejným obstarávateľom počas účinnosti Rámcovej dohody o poistení, ktorá bude
výsledkom verejného obstarávania na túto časť predmetu zákazky (ďalej len „Rámcová
dohoda“).
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
b) odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
c) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
d) úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus (zistený – nezistený)
Pre Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
a prívesných vozíkov“
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla – súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je
verejný obstarávateľ.
•

Poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlá – súbor vozidiel, ktorých držiteľom alebo
vlastníkom je verejný obstarávateľ a prípadne aj na ďalšie motorové vozidlá nadobudnuté

5

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby
verejným obstarávateľom počas účinnosti Rámcovej dohody o poistení, ktorá bude
výsledkom verejného obstarávania na túto časť predmetu zákazky (ďalej len „Rámcová
dohoda“).
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov
zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového
poistenia,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní
nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11
ods. 5 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť
poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.
Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane prehľadu poistných súm
a pevne stanovených spoluúčastí, ktoré tvoria predmet zákazky sa nachádza v časti B.1 –
„Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.
3.5 Rozdelenie zákazky na časti:
Zákazka je rozdelená na 3 časti:
• Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu“
• Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“
• Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov“
Uchádzač môže predložiť ponuku na niektorú časť predmetu zákazky, na viac častí
predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky t.j. na celý predmet zákazky
špecifikovaný v zmysle bodu 3 tejto časti týchto súťažných podkladov.
4

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
4.1

Miesto dodania predmetu zákazky/poskytnutia služby:
• Pre Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu“
Miesto poskytnutia služby/miesto poistenia:
Poistenie nehnuteľného majetku v rámci celého ŠGÚDŠ /t.j. všetkých objektov verejného
obstarávateľa/ na adresách:
- ŠGÚDŠ, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava
- ŠGÚDŠ, Galvániho 18, 821 04 Bratislava
- ŠGÚDŠ, Králová pri Senci č 675, 900 50 Králová pri Senci
- ŠGÚDŠ, Jesenského 8, 040 01 Košice 1
- ŠGÚDŠ, Železničná 135, 049 21 Betliar
- ŠGÚDŠ, Sásovská cesta č. 16, 974 11 Banská Bystrica
- ŠGÚDŠ, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Poistenie zodpovednosti za škodu:
- V rámci celej Európy v zmysle platnej legislatívy
Miesto dodania predmetu zákazky/poistných zmlúv: Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
• Pre Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“
Miesto poskytnutia služby/miesto poistenia: V rámci celej Európy v zmysle platnej
legislatívy
Miesto dodania predmetu zákazky/poistných zmlúv: Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
• Pre Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
a prívesných vozíkov“
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Miesto poskytnutia služby/miesto poistenia: Slovenská republika a alebo cudzí štát,
s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní
nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla
Miesto dodania predmetu zákazky/poistných zmlúv: Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
4.2

Lehota poskytnutia služby/termín dodania predmetu zákazky:
• Pre Časť 1 zákazky: Požadované trvanie zmluvného vzťahu – 48 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poistení, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania na
túto časť predmetu zákazky,
• Pre Časť 2 a Časť 3 zákazky: Požadované trvanie zmluvného vzťahu – 48 mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania
na tieto časti predmetu zákazky.

5

ZDROJ FINANCOVANIA
5.1 Zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa/zo štátneho
rozpočtu.
5.2

Vlastná platba bude realizovaná na základe predloženej výzvy na úhradu poistného
vystavenej úspešným uchádzačom za plnenie predmetu zákazky podľa bodu 3 tejto časti
týchto súťažných podkladov bezhotovostným prevodom z účtu verejného obstarávateľa na
účet úspešného uchádzača v zmysle ročných sadzieb uvedených v cenovej ponuke
úspešného uchádzača. Úhrada poistného sa bude uskutočňovať v ¼ ročných splátkach
poistného bez področnosti bezhotovostným platobným stykom, a to výhradne prevodným
príkazom v eurách na základe predložených výziev na úhradu poistného.

5.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Splatnosť poistného je do
30 dní odo dňa preukázateľného doručenia výzvy na úhradu poistného verejnému
obstarávateľovi. Vo výzve na úhradu poistného je potrebné uvádzať číslo príslušnej poistnej
zmluvy.
5.4 Predpokladaná hodnota zákazky stanovená verejným obstarávateľom je 154.687,68 EUR
bez DPH (slovom stopäťdesiatštyritisíc šesťstoosemdesiatsedem eur a 68/100), z toho:
• Pre Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu“ –
64.436,76 EUR bez DPH,
• Pre Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“ – 70.125,15 EUR bez
DPH,
• Pre Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných
vozíkov“ – 20.125,77 EUR bez DPH.
6

ZMLUVA
6.1 Výsledkom tohto obstarávania bude
• Pre Časť 1 zákazky: uzavretie zmluvy o poistení majetku (ďalej len „Zmluvy“) s úspešným
uchádzačom, ktorý splní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet danej časti
zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v bode 3 tejto časti týchto súťažných
podkladov v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
a v zmysle ustanovení § 262 a § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a
s použitím ustanovení § 788 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Zákony. Zmluva bude uzatvorená na dobu
určitú 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Zmluva nadobúda platnosť dňom
podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie
v Centrálnom registri zmlúv SR vedenom Úradom vlády SR.
• Pre Časť 2 a Časť 3 zákazky: uzavretie rámcovej dohody o poistení majetku (ďalej len
„Rámcová dohoda“) s úspešným uchádzačom, ktorý splní požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet danej časti zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk
a v bode 3 tejto časti týchto súťažných podkladov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
a v zmysle ustanovení § 262 a § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a
s použitím ustanovení § 788 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Zákony. Rámcová dohoda pre danú časť
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zákazky bude uzatvorená na dobu určitú 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv SR
vedenom Úradom vlády SR.
Na základe Rámcovej dohody o poistení pre danú časť zákazky /Časť 2 zákazky, Časť 3
zákazky/ budú uzatvorené samostatné poistné zmluvy nasledovne:
Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“ - Celkovo na všetky motorové
vozidlá uvedené v časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov /t.j.
súbor vozidiel, ktoré budú v čase uzatvorenia poistenej zmluvy vo vlastníctve verejného
obstarávateľa/ na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.
Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov“ Celkovo na všetky motorové vozidlá a prívesné vozíky uvedené v časti B.1 – „Opis predmetu
zákazky“ týchto súťažných podkladov /t.j. súbor vozidiel, ktoré budú v čase uzatvorenia
poistenej zmluvy vo vlastníctve verejného obstarávateľa/ na dobu 48 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.
Samostatné poistné zmluvy budú uzatvorené na základe výzvy (požiadavky) verejného
obstarávateľa ako Poisteného.
Podpis Zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a Rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3
zákazky) s úspešným uchádzačom zo strany verejného obstarávateľa bude realizovaný po
udelení súhlasu na podpis Zmluvy/Rámcovej dohody s úspešným uchádzačom
zriaďovateľom verejného obstarávateľa - Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky.
6.2 Zmluva/Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného
predmetu zákazky tvorí časť B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 –
„Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov.
6.3 Zmluvu/Rámcovú dohodu, ktorá bude výsledkom tohto obstarávania na danú časť predmetu
zákazky možno zmeniť počas jej trvania bez nového obstarávania, ak budú naplnené
skutočnosti podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Akékoľvek dohody, zmeny alebo
doplnky k uzatvorenej Zmluve/Rámcovej dohode budú pre zmluvné strany záväzné len
vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako dodatok k Zmluve/Rámcovej dohode, obojstranne
odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
ČLÁNOK II.
DOROZUMIEVANIE A VYSVETLENIE
7

SPÔSOB DOROZUMIEVANIA / KOMUNIKÁCIA
7.1 Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona o verejnom obstarávaní určuje
prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne
dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi
informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti
záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude
uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného
nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch
výslovne uvedené inak.
7.2 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa
zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.
7.3 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie
ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti zo strany záujemcu či
uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
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7.4 V prípade uplatnenia Žiadosti o nápravu záujemca doručuje žiadosť o nápravu
prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk, Momentom odoslania
prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje Žiadosť o nápravu za doručenú. Obsah
formulára žiadosti o nápravu je uvedený na stránke UVO v systéme ISZÚ – Formuláre
7.5 Námietka sa podáva verejnému obstarávateľovi (v pozícii kontrolovaného) v elektronickej
podobe prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk a doručuje sa Úradu pre
verejné obstarávanie.
7.6 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55 ods.
1
zákona
o verejnom
obstarávaní
bude
verejný
obstarávateľ
uchádzačom
odosielať/doručovať do elektronického konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk
(zriadeného záujemcom či uchádzačom). Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti
neurčí iný spôsob doručovania napr. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné
dokumenty doručiť prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk. Spôsob doručovania vzoriek
určí verejný obstarávateľ osobitne.
7.7 Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do
elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli
www.ezakazky.sk.
7.8 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej
republiky, t.j. slovenský jazyk.
7.9 Momentom doručenie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania
informácií resp. dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného
obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača. Momentom doručenia/ odoslania akéhokoľvek
dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača
pre nesplnenie podmienok účasti alebo vylúčenia ponuky) pre účely elektronickej
komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií resp. dokumentov prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite
v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača
8

VYSVETLENIE A DOPLNENIE INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V DOKUMENTOCH POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE
PONUKY

8.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky, t.j. informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní alebo informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo v inej
sprievodnej dokumentácii (ďalej len „Vysvetlenie“), môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
o ich vysvetlenie podľa § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a podľa bodu 7 tejto
časti týchto súťažných podkladov len prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk..
8.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o Vysvetlenie sa považuje požiadavka
o Vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi spôsobom podľa bodu 7 tejto časti týchto
súťažných podkladov v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie
vysvetlení všetkým záujemcom spôsobom podľa bodu 7 tejto časti týchto súťažných
podkladov najneskôr však tri (3) pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.
8.3 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch
alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým
známym záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada
dostatočne vopred. Poskytnutie vysvetlenia bude záujemcom alebo uchádzačom
odosielané/doručované prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk do konta záujemcu
zriadenom na predmetnom portáli. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť
informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne odošle/doručí všetkým
záujemcom, ktorí sú mu známi, prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk. Momentom
odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje vysvetlenie alebo doplnenie za
doručené. Následne verejný obstarávateľ zverejní predmetné vysvetlenie alebo doplnenie
v profile verejného obstarávateľa.
8.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie
splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca nevyžiadal dostatočne vopred
alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je
povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti.
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8.5 Súťažné podklady, vysvetlenia a doplnenia verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného
obstarávateľa.
Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk.
9

OBHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA SLUŽBY
9.1 Pre dodanie požadovaného predmetu zákazky nie je potrebné vykonanie obhliadky miesta
dodania predmetu zákazky.
ČLÁNOK III.
PRÍPRAVA PONUKY

10

VYHOTOVENIE PONUKY
10.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa
požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.
10.2 Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní a vložená do systému www.ezakazky.sk. Uchádzač pri registrácii a predkladaní
ponuky postupuje podľa pokynov uvedených v aktuálne platnom manuáli uverejnenom na
webovej stránke systému eZakazky v časti „Pomoc“ (odkaz na stiahnutie: „Manuál pre
uchádzača“).
10.3 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako
dôverné podľa § 22 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento
účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú dôverné. Týmto ustanovením nie sú dotknuté
povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní. Ak
niektorá časť ponuky obsahuje skutočnosti o obchodnom tajomstve a dôverné informácie
podľa § 22 zákona o verejnom obstarávaní, rodné číslo a osobné údaje, ktoré v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) uchádzač v
ponuke viditeľne označí tieto informácie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi
vypracovať zoznam všetkých vyššie uvedených informácií a údajov, ktoré sú v ponuke
uchádzača s identifikáciou čísla strany/dokumentu, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho
tieto informácie a údaje. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného
obstarávateľa vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní.
10.4 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v
elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému eZakazky predkladajú
naskenované.
10.5 Uchádzač predkladá dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky,
naskenované v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, s uvedením podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Súčasne
uchádzač predloží vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare ďalší súbor s takou
elektronickou verziou tejto časti ponuky, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené informácie
a údaje. Súbor s touto elektronickou verziou príslušnej časti ponuky je pre účely
zverejňovania dokumentov v zmysle § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10.6 Existenciu originálnych, resp. úradne osvedčených dokladov a dokumentov zaslaných
prostredníctvom systému eZakazky potvrdzuje uchádzač v Krycom liste ponuky (podľa
poskytnutého vzoru – Príloha č. 1 týchto súťažných podkladov) pre každú jednotlivú časť
zákazky zvlášť.
10.7 Oprávnenie predložiť ponuku má aj záujemca/uchádzač, ktorým je skupina fyzických osôb
a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina
dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť vedúceho člena skupiny
dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na poskytnutie predmetu
zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov
oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto
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verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu
Zmluvy/Rámcovej
dohody
a
komunikácie/zodpovednosti
v
procese
plnenia
Zmluvy/Rámcovej dohody. Elektronickú ponuku v systéme eZakazky predkladá vedúci člen
skupiny dodávateľov pod svojím účtom zriadeným podľa bodu 10.2 tejto časti týchto
súťažných podkladov.
10.8 Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami
uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo
straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky
11

JAZYK PONUKY
11.1 Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť
predložené v štátnom (slovenskom) jazyku.
11.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky vyhotovené v cudzom jazyku musia byť predložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského)
jazyka, okrem dokladov vyhotovených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

12

MENA PONUKY A PLATBY
12.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie zákazky, uvedená v ponuke, bude
vyjadrená v eurách. Všetky sumy uvedené v ponuke, vo formulároch a v iných dokumentoch
musia byť vyjadrené v mene euro.
12.2 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.

13

PONUKOVÁ CENA
13.1 Ponuková cena za dodanie danej časti zákazky musí pokryť náklady na celý predmet
príslušnej/ých časti/í zákazky /všetky položky príslušnej časti predmetu zákazky/, na ktorú/é
uchádzač predkladá ponuku tak, ako je to uvedené v týchto súťažných podkladoch.
13.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Pre Časť 1 zákazky:
Uchádzač ku každej oceňovanej položke danej časti zákazky podľa predloženého výkazu
položiek uvedie ročnú sadzbu poistného v promile, ktorá je nemenná počas platnosti
Zmluvy. Celková cena /suma poistného/ v EUR na danú časť predmetu zákazky je daná
súčtom všetkých súčinov ročnej sadzby poistného v promile a predpokladaných poistných
súm v EUR jednotlivých položiek danej časti zákazky uvedeného vo výkaze položiek
„Formulár cenovej ponuky“ - vyplnenie formulára cenovej ponuky v súlade s časťou B.2 –
„Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov.
Pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky:
Uchádzač ku každej oceňovanej položke danej časti zákazky podľa predloženého výkazu
položiek pre danú časť zákazky uvedie ročné poistné, ktoré je nemenné počas platnosti
Rámcovej dohody ako aj počas platnosti následných poistných zmlúv uzatvorených na
základe predmetnej Rámcovej dohody pre danú časť zákazky. Celková cena /suma
poistného/ v EUR na danú časť predmetu zákazky je daná súčtom ročného poistného
jednotlivých položiek danej časti zákazky uvedeného vo výkaze položiek „Formulár
cenovej ponuky“ - vyplnenie formulára cenovej ponuky v súlade s časťou B.2 – „Spôsob
určenia ceny“ týchto súťažných podkladov.
13.3 Uchádzač stanoví ročné sadzby poistného/ročné poistné jednotlivých položiek danej časti
predmetu zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa
platných právnych predpisov. Záujemca/uchádzač je pred predložením svojej ponuky
povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie
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Zmluvy/Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania ako aj
následných poistných zmlúv uzatvorených na základe predmetnej Rámcovej dohody, pričom
do svojich ročných sadzieb poistného/ročného poistného zahrnie všetky náklady spojené
s plnením zákazky.
13.4 Celková cena za danú časť predmetu zákazky /suma poistného/ v EUR uvedená v ponuke
uchádzača musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na dodanie danej časti zákazky počas
platnosti Zmluvy/Rámcovej dohody. Uchádzač je povinný uvádzať cenu zaokrúhlenú na 2
desatinné miesta v zmysle Návrhu na plnenie kritérií uvedených v časti A.3 Kritériá na
hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov (zaokrúhľuje sa
matematicky).
13.5 Uchádzač uvedie ročné sadzby poistného v promile zaokrúhlené na 4 (štyri) desatinné
miesta (zaokrúhľuje sa matematicky) a ročné poistné zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné
miesta (zaokrúhľuje sa matematicky) vo Formulári cenovej ponuky pre danú časť predmetu
zákazky v súlade s časťou B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.
13.6 Navrhovanú zmluvnú cenu za danú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku
predloží uchádzač v ponuke podľa časti B.2 – „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných
podkladov.
13.7 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj
v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší
postup zadávania zákazky.
14

ZÁBEZPEKA K PONUKE
14.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpeku.

15

OBSAH PONUKY
15.1 Elektronická ponuka predložená uchádzačom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk
musí obsahovať všetky doklady, dokumenty a informácie verejným obstarávateľom
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, tiež požiadavky na predmet zákazky a
náležitosti ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch, vzťahujúce sa k tomuto
postupu zadávania zákazky, ktorými sú:
15.1.1 Súbor s názvom „Krycí list ponuky“(podľa poskytnutého vzoru – Príloha č. 1
týchto súťažných podkladov), v ktorom budú uvedené:
 identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa sídla uchádzača, ),
oprávnené osoby konať za uchádzača, s uvedením ich kontaktných údajov
(telefónnych čísiel, e-mailové adresy, ...),
 informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky
uchádzač využil, v prípade ak nevypracoval ponuku sám, v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. V opačnom prípade uchádzač
uvedie informáciu o tom, že ponuku vypracoval sám. Predmetné informácie
uchádzač doplní do Krycieho listu ponuky alebo predloží ako samostatný dokument
v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“.
 zoznam súborov ponuky (uchádzač samostatne predkladá minimálne
dokumenty: krycí list ponuky, samostatne súbory s dokumentmi k splneniu
podmienok účasti, samostatne súbory s požiadavkami na predmet zákazky /ak je
uplatniteľné/, samostatne súbor s návrhom zmluvy s prílohami, samostatne súbor
s návrhom na plnenie kritérií a samostatne súbor s formulárom cenovej ponuky),
 heslo súťaže
 za účelom zabezpečenia elektronickej komunikácie, uchádzač v Krycom liste
uvedie Vyhlásenie o elektronickej komunikácii a Vyhlásenie o neexistencii
konfliktu záujmov (súčasť Krycieho listu)
V prípade skupiny dodávateľov uchádzač v Krycom liste ponuky uvedie identifikačné
údaje každého člena skupiny dodávateľov s uvedením obchodného mena, adresy
sídla alebo miesta podnikania, meno kontaktnej osoby, telefónneho čísla
a elektronickej adresy kontaktnej osoby.

12

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby
Krycí list ponuky musím mať ten istý obsah ako poskytnutá Príloha č. 1 týchto
súťažných podkladov. Krycí list ponuky musí byť elektronicky podpísaný
kvalifikovaným
(zaručeným)
elektronickým
podpisom
oprávnenou
osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača.
Všetky dokumenty, ktoré sa budú nachádzať v súboroch uvedených v Zozname
súborov v Krycom liste ponuky sa budú považovať za podpísané uchádzačom. Krycí
list bude predložený v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“. Ak súčasťou
ponuky nebude Krycí list ponuky podpísaný zaručeným kvalifikovaným
elektronickým podpisom, verejný obstarávateľ ponuku vylúči v súlade s § 49
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Krycí list ponuky neslúži ako zoznam predložených dokladov, nakoľko je v
ňom uvedený len súbor, ktorý uchádzač vkladá do systému (v prípade, že
súbor obsahuje viacero dokladov a dokumentov, v Krycom liste je uvedený len
názov tohto súboru), preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom v
rámci ponuky predložiť aj zoznam predložených dokladov a dokumentov pre
väčšiu prehľadnosť (samostatný súbor označený ako napr. „Obsah ponuky“).
15.1.2 obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky);
15.1.3 doklady a dokumenty podľa časti A.2 - „Podmienky účasti uchádzačov“,
preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré budú obsahovať potvrdenia,
doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.
Uchádzač predmetné súbory uvedie v Zozname súborov v Krycom liste ponuky.
Podmienky účasti je možné preukázať podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní formou Jednotného európskeho dokumentu (JED), pričom
z predloženého JED musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých
určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených
podmienok účasti v tejto súťaži. Vyplnená časť I. JEDu je súčasťou týchto súťažných
podkladov – Príloha č. 6.
15.1.4 zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 10.3 tejto časti týchto súťažných
podkladov - Príloha č. 5 týchto súťažných podkladov, tento súbor uchádzač predloží
v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“;
15.1.5 čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, v prípade, ak ponuku bude predkladať
skupina dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu
formu – Príloha č. 2 týchto súťažných podkladov, tento súbor uchádzač predloží
v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“;
15.1.6 plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov (podpísanú všetkými členmi
skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny dodávateľov), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za
všetkých členov skupiny dodávateľov a bude oprávnený konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny dodávateľov. Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov
budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné – Príloha č. 3 týchto súťažných
podkladov.
Ak za skupinu dodávateľov koná skupinou poverená osoba, resp. konajú skupinou
poverené osoby, uchádzač predloží aj udelené plnomocenstvo pre túto osobu, resp.
osoby, ktoré budú oprávnené prijímať pokyny a konať v mene všetkých ostatných
členov skupiny dodávateľov. Udelené plnomocenstvo musí byť podpísané
oprávnenými osobami všetkých členov skupiny dodávateľov, tento súbor uchádzač
predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“,
15.1.7 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 4, že súhlasí s obchodnými
podmienkami dodania predmetu zákazky uvedenými v častiach B.3 – „Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 –
„Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov a v prípade, že sa stane
úspešným uchádzačom, predloží na vyzvanie v stanovenej lehote verejnému
obstarávateľovi podpísanú Zmluvu/Rámcovú dohodu na danú časť predmetu
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zákazky v súlade s uvedenými podmienkami a poskytne verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy/Rámcovej dohody podľa § 56 ods. 8
zákona o verejnom obstarávaní, tento súbor uchádzač predloží v needitovateľnej
forme vo formáte „pdf“;
15.1.8 Dokument s názvom „návrh Zmluvy/Rámcovej dohody“ na danú časť predmetu
zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku v jednom vyhotovení podpísaný
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch obsahujúci záväzok uchádzača dodať verejnému
obstarávateľovi predmet danej časti zákazky za ročné sadzby poistného/ročné
poistné uvedené v ponuke a za ďalších podmienok stanovených v týchto súťažných
podkladoch. Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh Zmluvy/Rámcovej
dohody bol vypracovaný v súlade s časťami B.3 – „Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“
týchto súťažných podkladov. Uchádzač predloží vyplnený, podpísaný a oskenovaný
návrh Zmluvy/Rámcovej dohody na danú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá
ponuku. Tento súbor uchádzač predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“
pričom súbor taktiež uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.
15.1.9 Dokument s názvom „Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ na
danú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku podľa časti A.3 –
„Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov
– Príloha č. 1 časti A.3 týchto súťažných podkladov. Uchádzač predloží vyplnený,
podpísaný a oskenovaný návrh na plnenie kritérií na danú časť predmetu zákazky,
na ktorú predkladá ponuku. Tento súbor uchádzač predloží v needitovateľnej forme
vo formáte „pdf“ pričom súbor taktiež uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste
ponuky.
15.1.10 Dokument s názvom „Formulár cenovej ponuky“ na danú časť predmetu
zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku - vyplnenie formulára cenovej ponuky
v súlade s časťou B.2 – „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov.
Formulár cenovej ponuky musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý
je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač predloží
vyplnený, podpísaný a oskenovaný formulár cenovej ponuky na danú časť predmetu
zákazky, na ktorú predkladá ponuku. Tento súbor
uchádzač predloží
v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ pričom súbor taktiež uvedie do Zoznamu
súborov v Krycom liste ponuky.
15.1.11 iné dokumenty, ktoré uchádzač považuje za účelné priložiť do dokladov ponuky.
15.2.Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky:
15.2.1 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch,
musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. Doklady tvoriace obsah ponuky
musia byť v ponuke predložené ako scany originálov alebo ich úradne osvedčených fotokópií,
pokiaľ nie je určené inak.
15.2.2 V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro je potrebné na prepočítanie
tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v
príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie
splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro (€), uchádzač predloží v pôvodnej
mene a v mene euro (€);
15.2.3 Dokumenty uvedené v bode 15.1 tejto časti týchto súťažných podkladov musia byť
podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov alebo za skupinu dodávateľov.
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15.3 Požiadavky na obsah Zmluvy/Rámcovej dohody
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzačom predložená Zmluva/Rámcová dohoda bola
vypracovaná v súlade s časťami B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“,
B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov.
Uchádzačom predložená Zmluva/Rámcová dohoda, nebude obsahovať žiadne obmedzenia
alebo výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a nebude obsahovať také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmluva/Rámcová dohoda musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
V prípade, ak Zmluvu/Rámcovú dohodu predkladá skupina dodávateľov, Zmluva/Rámcová
dohoda musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov alebo za skupinu dodávateľov.
16

NÁKLADY NA PONUKU
16.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
16.2 Elektronicky predložené ponuky verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk
sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú u verejného
obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže v zmysle § 24 zákona o verejnom
obstarávaní.

ČLÁNOK IV.
PREDKLADANIE PONÚK
17 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
17.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich
voči verejnému obstarávateľovi spoločne.
17.2 Každý uchádzač môže predložiť na predmet zákazky iba jednu ponuku.
17.3 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku. Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba
jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý
je súčasne členom skupiny dodávateľov. Predloženie viac ako jednej ponuky v tomto postupe
zadávania zákazky tým istým uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za
predloženie ponuky v rozpore s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike § 49
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ponuku vylúči.
17.4 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred
podpisom Zmluvy/Rámcovej dohody vytvorila určitú právnu formu, t.j. uzatvorila a predložila
verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a
povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci
členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi
spoločne a nerozdielne.
18

PREDLOŽENIE PONUKY

18.1 Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na
portáli www.ezakazky.sk. Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) ponuku do
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lehoty na otváranie ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na otváranie ponúk
sprístupniť.
Uchádzač predkladá ponuku pod identifikáciu verejného obstarávateľa a názov
zákazky/heslo „Poistenie majetku ŠGÚDŠ”.
Uchádzač predkladá ponuku tak, že samostatne vloží súbory obsahujúce dokumenty k
splneniu podmienok účasti, dokumenty k požiadavkám na predmet zákazky, návrh zmluvy,
návrh na plnenie kritérií a krycí list ponuky. Maximálna veľkosť jedného súboru je 100 MB.
Povolené formáty súborov DOC, DOCX, HTML, HTM, ODT, PDF, XLS, XLSX, ODS, PPT,
PPTX, TXT, RTF, BMP, GIF, JPG, PNG, PSD, TIF, TIFF, AI, EPS, PS, DWG, 7z, zip, zipx,
tar.gz, rar, zep, xzep.
18.2 Ponuka predložená uchádzačom sa vyhotovuje písomne a predkladá sa elektronicky
spôsobom podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
18.3 Ponuka sa predkladá tak, že uchádzač ju predloží nasledovne:
v predmetnej zákazke uchádzač elektronicky vloží svoju ponuku prostredníctvom
elektronického portálu www.ezakazky.sk nasledovne:
1) klikne na záložku „Ponuka
2) klikne na záložku „Identifikácia uchádzača“ a skontroluje údaje (v prípade potreby
úpravy údajov, údaje doplní či upraví a potom údaje uloží.)
3) klikne na záložku „Dokumenty ponuky“ a nahrá vyžadované dokumenty ponuky do tejto
záložky
4) klikne na záložku „Návrh na plnenie kritérií“ a svoj návrh na plnenie kritérií (v zmysle
Prílohy č. 1 časti A.3 týchto súťažných podkladov ) nahrá do tejto záložky.
5) klikne na záložku „Krycí list ponuky“ a vyplnený Krycí list (v zmysle Prílohy č. 1 týchto
súťažných podkladov), ktorý je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom nahrá do
tejto záložky.
Predkladanie Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 1 časti A.3 týchto súťažných
podkladov) uchádzač na stránke www.ezakazky.sk pod hlavičkou konkrétneho verejné
obstarávateľa a v predmetnej zákazke nahrá vyplnený Návrh na plnenie kritérií pre danú
časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku (príloha č. 1 časti A.3 týchto súťažných podkladov)
vo formáte „pdf“ a takto vložený návrh na plnenie kritérií uloží.
K odoslaniu celej ponuky uchádzač pristúpi tak, že klikne na záložku „Odoslanie ponuky“
(tlačidlo dole) a kliknutím na tlačidlo „Odoslať ponuku“ ponuku odošle.
18.4 Postup podľa bodu 18.3 uchádzač opakuje pre každú jednotlivú časť zákazky zvlášť. Krycí
list ponuky, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (podľa poskytnutého
vzoru – Príloha č. 1 týchto súťažných podkladov), uchádzač vyplní pre každú jednotlivú časť
zákazky zvlášť.
18.5 V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí zákazky, predloží spoločné
dokumenty len jeden krát (najlepšie v prvej časti zákazky, na ktorú predkladá ponuku).
Teda nie je potrebné predkladať rovnaké dokumenty, spoločné pre viac častí zákazky,
opakovane v každej časti. Dokumenty predkladané na viac častí zákazky uchádzač zreteľne
označí, a to tak, aby bolo z označenia jasné, na ktoré časti predkladá ponuku (ku ktorým
častiam spoločné dokumenty prislúchajú).
18.6 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
- nedodrží určený spôsob komunikácie,
- obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,
- nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie
spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
18.7 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
poštových zásielok, faxom alebo osobne takáto ponuka bude z procesu verejného
obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
18.8

V prípade, ak uchádzač predloží elektronickú ponuku v inom formáte, ako určil verejný
obstarávateľ a/alebo jej obsah nebude možné sprístupniť, takáto ponuka bude z procesu
verejného obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
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18.9 Po elektronickom doručení ponuky do elektronického nástroja eZakazky verejný obstarávateľ
elektronicky potvrdí uchádzačovi prijatie ponuky.
19

VARIANTNÉ RIEŠENIA
19.1

20

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, toto variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň
hľadieť, akoby nebolo predložené.

KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
20.1 Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť
predmetu zákazky, na viac častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky
t.j. na celý predmet zákazky špecifikovaný v zmysle bodu 3 tejto časti týchto súťažných
podkladov.

21

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
21.1 Ponuky je potrebné vyhotoviť a predložiť elektronicky prostredníctvom elektronického
nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
21.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk
uplynie dňom 13.06.2019 o 10.00 hod.
21.3 Elektronický nástroj www.ezakazky.sk neumožňuje predkladanie ponúk po lehote na jej
predloženie, z uvedeného dôvodu sa § 49 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
neaplikuje

22

ZMENY, DOPLNENIA ALEBO ODVOLANIE PONÚK
22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku alebo jej časť ponuky dodatočne meniť, doplniť alebo
stiahnuť len do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 tejto časti týchto
súťažných podkladov.
22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky alebo jej časti je možné vykonať priamo v elektronickom
nástroji eZakazky stiahnutím svojej pôvodnej ponuky alebo jej časti a vložením novej ponuky
alebo jej časti, avšak len v lehote na predkladanie ponúk
22.3 Odstúpenie od ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie
zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa, v prípade ak sa zábezpeka vyžadovala.

23

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
23.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.09.2019.
23.2 Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom/uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty
viazanosti ponúk, v prípade uplatnenia revíznych postupov alebo ak bude začatá kontrola
o preskúmaní úkonov kontrolovaného t.j. kontrola postupu verejného obstarávateľa pred
uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie
vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného
obstarávateľa.
23.3 Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá
odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenia § 56 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní tým nie sú dotknuté. Lehoty, okrem lehôt podľa § 173 ods. 2 a 4 zákona
o verejnom obstarávaní, kontrolovanému neplynú počas prerušenia konania o preskúmanie
úkonov kontrolovaného podľa § 173 ods. 4 zákona. Úrad zverejní informáciu o začatí konania
o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo vestníku najneskôr do troch pracovných dní odo
dňa začatia konania. V takomto prípade verejný obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk
primerane predĺži a o predĺžení upovedomí uchádzačov. Uchádzači sú svojou ponukou
viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom takto oznámenej, primerane predĺženej lehoty
viazanosti ponúk.
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ČLÁNOK V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
24

OTVÁRANIE PONÚK
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13.06.2019 o 13:00 hod.
24.2 Otváranie ponúk vykoná komisia ktorá je zároveň komisiou k vyhodnoteniu. Pri otváraní
ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 1 až 3 zákona o verejnom obstarávaní primerane.
24.3 Miesto otvárania ponúk:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
zasadačka
24.5 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie.
24.6 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a poverený
zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.
24.7 Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo
adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť
číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené
v ponuke sa nezverejňujú.
24.8 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa otvárania ponúk doručená prostredníctvom portálu
www.ezakazky.sk zápisnica z otvárania ponúk s uvedením zoznamu uchádzačov, vrátane
ich obchodných mien alebo názvov, sídiel, miest podnikania alebo adries pobytov a ich
návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. Za okamih doručenia
sa považuje uloženie zápisnice komisiou (verejným obstarávateľom) v elektronickom konte
príslušnej zákazky.

25 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia
podmienok účasti v súťaži v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, týkajúcich sa:
25.1.1 osobného postavenia uchádzačov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,
25.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
25.2.1 podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny
osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
25.3 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
z predložených dokladov podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi.
25.4 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom
môže uchádzač v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť
predložením vyplneného a podpísaného
Jednotného európskeho dokumentu pre
obstarávanie (JED).
Pri vyplnení JED-u sa uchádzač riadi manuálom, zverejneným na stránke Úradu pre verejné
obstarávanie.
Uchádzač vo formulári JED vyplní nasledovné časti:
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a) časť I,
b) časť II – A, B a C,
c) časť III - A, B, C a D,
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač v prípade subdodávateľov, ktorých kapacity
nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, v častiach II a III formuláru JED
uviedol informácie o takýchto subdodávateľoch.
Formulár JED je dostupný na webovom sídle Európskej únie a Úradu pre verejné
obstarávanie.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/procedure
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html .
Vyplnená časť I. JEDu je súčasťou týchto súťažných podkladov – Príloha č. 6.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, aby si vzor formulára JED vo
forme .rtf umožňujúci priame vypĺňanie, stiahli z webového sídla UVO a údaje, ktoré
uviedol verejný obstarávateľ v Časti I. JED-u, vo formáte.pdf, zverejnenom na profile
verejného obstarávateľa pri danej zákazke, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu
a identifikácie verejného obstarávateľa do neho sami preniesli/prepísali.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva
zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a
predloží jeden JED.
V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
uchádzač vyplní a predloží samostatný JED s požadovanými informáciami za každého
člena skupiny dodávateľov.
Uchádzač v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo
a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED uvedenie aj
informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu
elektronické databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto
databázy.
25.5 Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie priebehu verejného
obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie
dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač doručí doklady verejnému
obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný
obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Doklady musia byť predložené v originály alebo ich úradne
osvedčené kópie. Ak má verejný obstarávateľ k dokladom prístup podľa bodu 25.4 tejto časti
týchto súťažných podkladov, tieto od uchádzača nevyžaduje a požadované informácie získa
na základe prístupu do elektronickej databázy.
25.6 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť
alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač
alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov verejnému
obstarávateľovi v lehote podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní do dvoch
pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, prostredníctvom elektronického nástroja
eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
25.7 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom
ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu
lehotu, uchádzač je povinný tak urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
25.8 Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú
všeobecne známe, a verejný obstarávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani
preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe z jeho činnosti.
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25.9 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú naplnené
skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 zákona o verejnom obstarávaní.
25.10 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal
dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí
záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu
sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a
okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické,
organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim
pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
25.11 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi
preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 25.10 druhej vety, ak je toto
rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
25.12 Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 25.10. druhej vety
predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho
konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo
uchádzačom považuje verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo
uchádzača z verejného obstarávania.
25.13 Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ
nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej
činnosti určitá právna forma.
25.14 Po posúdení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorá
obsahuje zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov, vylúčených uchádzačov s
uvedením dôvodu ich vylúčenia.
25.15 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený
s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm.
d) zákona o verejnom obstarávaní.
26

PRESKÚMANIE PONÚK

26.1 Verejný obstarávateľ zriadi na preskúmavanie a vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú
komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk.
26.2 Preskúmavanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.
26.3 Komisia preskúma ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky, ktoré sú uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a
podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky.
26.4 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú
požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch.
26.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,
ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo
výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a neobsahujú také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
a účinnými v čase predkladania ponuky. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže
vylúčené.
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom
obstarávaní.
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27 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
27.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR za danú časť predmetu
zákazky /suma poistného počas platnosti Zmluvy/Rámcovej dohody/. Každá časť predmetu
zákazky bude vyhodnocovaná samostatne.
28 VYHODNOTENIE PONÚK
28.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom vyhodnocuje ponuky s hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v dokumentoch
potrebných na vypracovanie ponuky. t.j. vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré
poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to
potrebné aj o predloženie dôkazov. Verejný obstarávateľ vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky alebo náležitosti ponuky t.j. vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch alebo náležitosti ponuky. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov
zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil
zábezpeku podľa určených podmienok.
Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením
dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d)
zákona o verejnom obstarávaní.
28.2 Komisia zriadená verejným obstarávateľom následne vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré
neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti A.3 Kritéria na
vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov, ktoré sú
nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
28.3 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov pre danú časť predmetu zákazky sa budú
vyhodnocovať v EUR.
28.4 Kritériom na vyhodnotenie ponúk pre danú časť predmetu zákazky bude najnižšia celková
cena v EUR za danú časť predmetu zákazky /suma poistného počas platnosti
Zmluvy/Rámcovej dohody/.
28.5 O vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a z
hľadiska ceny komisia vyhotoví zápisnicu, ktorá obsahuje zoznam členov komisie, zoznam
všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku, zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením
dôvodu ich vylúčenia a zoznam ponúk, dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti
jeho ponuky, podiel subdodávky, ak je známy, dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol
podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
28.6 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením
dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d)
zákona o verejnom obstarávaní.
29 VYSVETĽOVANIE PONÚK
29.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o
predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
29.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka, komisia písomne požiada
uchádzača podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní o vysvetlenie týkajúce sa tej
časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej
ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ komisia
neurčila dlhšiu lehotu. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

hospodárnosti poskytovaných služieb,
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má
uchádzač k
dispozícii na poskytnutie služby,
osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
dodržiavania povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov,
dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Vo vysvetlení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním navrhnutá cena zahrňuje
všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a uviesť aj informácie podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní.
29.3 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie.
29.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 29.1
tejto časti týchto súťažných podkladov alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky
uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
29.5 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené
skutočnosti podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
29.6 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona
o verejnom obstarávaní.

ČLÁNOK VI.
PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY
30 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
30.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak
sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný
obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý
sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií
na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k
vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky.
30.2 V prípade, že uchádzač predbežne nahradil doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti JED – om, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade
s výzvou na predkladanie ponúk a týmito súťažnými podkladmi. Nepredloženie dokladov v
stanovenej lehote uchádzačmi je dôvodom na vylúčenie takéhoto uchádzača z verejného
obstarávania. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí podľa § 53
zákona o verejnom obstarávaní.
30.3 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa.
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Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní.
31

UZAVRETIE ZMLUVY
31.1 Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu/Rámcovú dohodu na dodanie zákazky s úspešným
uchádzačom po udelení súhlasu na podpis Zmluvy/Rámcovej dohody s úspešným
uchádzačom, zriaďovateľom verejného obstarávateľa - Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 24.1 tejto časti týchto súťažných
podkladov alebo v predĺženej lehote viazanosti ponúk podľa bodu 24.2 tejto časti týchto
súťažných podkladov. Uzavretá Zmluva/Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so
súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom pre predmet zákazky.
31.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu/Rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
31.3 Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu/Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom najskôr
šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým
uchádzačom podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, pri využití prostriedkov
elektronickej komunikácie podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní najskôr jedenásty deň
odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom
obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po
uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak
neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
31.4 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietka, verejný obstarávateľ pri
uzatváraní Zmluvy/Rámcovej dohody pre predmet zákazky postupuje podľa § 56 ods. 3 až 6
zákona o verejnom obstarávaní.
31.5 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie Zmluvy/Rámcovej dohody s úspešným uchádzačom tak, aby mohla
byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7
zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný.
31.6 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť Zmluvu/Rámcovú dohodu alebo nie sú splnené
povinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť Zmluvu/Rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
31.7 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť Zmluvu/Rámcovú
dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej
uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol k jej
uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu/Rámcovú dohodu
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
31.8 Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí je povinní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy/Rámcovej dohody tak, aby
mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne
vyzvaný.
31.9 Verejný obstarávateľ môže vo výzve na predkladanie ponúk určiť, že lehota podľa § 56
odsekov 8, 10 a 11 zákona o verejnom obstarávaní je dlhšia ako 10 pracovných dní.
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ČLÁNOK VII.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
32 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
32.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného
porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie a zodpovedné
osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej
súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom,
ani žiadnym iným tretím osobám. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje splnenie podmienok
účasti a ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní.
32.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so
zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako
dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol, na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti
považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní
možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody,
výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa
neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú
dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní ukladajúce verejnému obstarávateľovi
oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce
verejnému obstarávateľovi úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona
o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
33 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
33.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
•

ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa § 170 ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní,

• nedostal ani jednu ponuku,
• ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo
45 zákona o verejnom obstarávaní a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa § 170
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní,
• jej zrušenie nariadil úrad.
33.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo
porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na
výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo
ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota
zákazky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší verejné
obstarávanie, zverejní v profile verejného obstarávateľa odôvodnenie, prečo verejné
obstarávanie nezrušil.
33.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov
o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
33.4 Uchádzač nemá právo uplatniť si u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti so zrušením súťaže.
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34 ZMENA ZMLUVY POČAS JE TRVANIA
34.1 Zmluvu/Rámcovú dohodu, ktorá bude výsledkom tohto obstarávania možno zmeniť počas
jej trvania bez nového obstarávania, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 18 zákona
o verejnom obstarávaní.
34.2 Zmenou podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa nesmie meniť charakter
Zmluvy/Rámcovej dohody.
34.3 Zmena Zmluvy/Rámcovej dohody musí byť písomná. Akékoľvek dohody, zmeny alebo
doplnky k uzatvorenej Zmluva/Rámcovej dohode budú pre zmluvné strany záväzné len
vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako dodatok k Zmluve/Rámcovej dohode, obojstranne
odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
35 PRAVIDLÁ PRE ZMENU SUBDODÁVATEĽOV POČAS PLNENIA ZMLUVY
35.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Zmluve/Rámcovej dohode, ktorá
bude výsledkom tejto súťaže najneskôr v čase je uzavretia uviedol údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby
každý subdodávateľ úspešného uchádzača uvedený v Zmluve/Rámcovej dohode, ktorá je
výsledkom tohto verejného obstarávania spĺňal podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní t.j. aby spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý
má subdodávateľ plniť. Verejný obstarávateľ nevyžaduje údaje podľa § 41 ods. 3 a 4
zákona o verejnom obstarávaní o dodávateľovi tovaru.
35.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho
nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
35.3 Úspešný uchádzač je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi uvedenému v Zmluve/Rámcovej dohode najneskôr do desiatich (10) dní,
odo dňa kedy daná zmena nastala.
35.4 V prípade zmeny/doplnenia subdodávateľa počas plnenia Zmluvy/Rámcovej dohody pre
predmet zákazky, ktorá bude výsledkom tejto súťaže, úspešný uchádzač je povinný
verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred plánovanou
zmenou/doplnením predložiť písomné oznámenie o zmene/doplnení subdodávateľa, ktoré
bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zadať
subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje
navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný
subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
35.5 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
35.7 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je úspešný
uchádzač povinný túto skutočnosť oznámiť verejnému obstarávateľovi a zároveň nahradiť
takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA
1.1

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5, zákona o verejnom
obstarávaní alebo podľa § 39 (Jednotný európsky dokument) zákona o verejnom
obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo §
152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne overených kópií:
a)
doloženým výpisom z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen
dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe,
b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá nedoplatky poistného
na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)
doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku
dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)
doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku,
f)
čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné
doklady v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ podpísané /elektronicky/ inštitúciou, ktorá
potvrdenie vydala. Ak uchádzač predkladá JED, či čestné vyhlásenie, predkladá tento
doklad v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“. Dokumenty uvedie v Krycom liste ponuky.
Uchádzač musí spĺňať aj nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia:
g)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
1
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, ) za ktoré
mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto
podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
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1.3 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so
sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo
záujemcu.
1.4 Podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní konečným rozhodnutím príslušného orgánu
verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať
žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho
orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
1.5 Podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca sa považuje za
spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c)
zákona o verejnom obstarávaní, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť
v splátkach.
1.6 Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú
má zabezpečiť.
1.7 Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia určené verejným
obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“), pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti dokladá uchádzač v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
1.8 Podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je
verejne prístupný na webovom sídle úradu. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný
voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné
v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri
vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho
subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady
podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný
doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Verejný obstarávateľ je oprávnený od
uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) zákona
o verejnom obstarávaní.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní, čo preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
1

Určenie kritéria
1.1 Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní.
1.2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie danej časti predmetu
zákazky /suma poistného počas platnosti Zmluvy/Rámcovej dohody/, vypočítaná a
vyjadrená v EUR podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. 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.
1.3 Každá časť predmetu zákazky sa vyhodnocuje samostatne.
2

Definícia kritéria:

2.1 Celková cena spolu je cena za dodanie danej časti predmetu zákazky v rozsahu a v súlade
s požiadavkami uvedeným v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
2.2 Cena musí byť vypočítaná a vyjadrená podľa bodov 12 a 13 časti A1 týchto súťažných
podkladov.
Pre potreby vyhodnotenia ponúk sa použije celková cena v EUR za danú časť predmetu zákazky
počas platnosti Zmluvy/Rámcovej dohody.
2.3 Predpokladané poistné sumy jednotlivých položiek predmetu zákazky a celková cena za dodanie
danej časti predmetu zákazky sú vyjadrené v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných
podkladov a budú slúžiť pre účely vyhodnotenia ponúk.
2.4 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe najnižšej celkovej ceny za dodanie danej
časti predmetu zákazky. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
Pre Časť 1 zákazky:
Najnižšia cena - Celková najnižšia cena za dodanie danej časti predmetu zákazky v EUR
/suma poistného počas platnosti Zmluvy/, tvorená súčtom súčinov ročných sadzieb poistného
v promile a predpokladaných poistných súm jednotlivých položiek danej časti predmetu
zákazky, uvedených v ponuke uchádzača, vypočítaná a vyjadrená v EUR podľa bodu 13 časti
A1 týchto súťažných podkladov. (ďalej len „cena“).
Celková cena zahŕňa všetky náklady uchádzača súvisiace s poskytnutím danej časti predmetu
zákazky verejnému obstarávateľovi.
Uchádzač ku každej oceňovanej položke zákazky podľa predloženého výkazu položiek uvedie
ročnú sadzbu poistného v promile, ktorá je nemenná počas platnosti Zmluvy .
Pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky:
Najnižšia cena - Celková najnižšia cena za dodanie danej časti predmetu zákazky v EUR
/suma poistného počas platnosti Rámcovej dohody ako aj počas platnosti následných poistných
zmlúv uzatvorených na základe predmetnej Rámcovej dohody pre danú časť zákazky/, tvorená
súčtom ročného poistného jednotlivých položiek danej časti predmetu zákazky uvedeného v
ponuke uchádzača, vypočítaná a vyjadrená v EUR podľa bodu 13 časti A1 týchto súťažných
podkladov. (ďalej len „cena“).
Celková cena zahŕňa všetky náklady uchádzača súvisiace s poskytnutím danej časti predmetu
zákazky verejnému obstarávateľovi.
Uchádzač ku každej oceňovanej položke zákazky podľa predloženého výkazu položiek pre danú časť
zákazky uvedie ročné poistné, ktoré je nemenné počas platnosti Rámcovej dohody ako aj počas
platnosti následných poistných zmlúv uzatvorených na základe predmetnej Rámcovej dohody pre
danú časť zákazky.
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2.5 Uchádzač uvedie pre kritérium kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta.
3

Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:
3.1 Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk
a v súťažných podkladoch, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe
pravidiel ich uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch. Hodnotenie ponúk bude
v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
3.2 Pravidlá na uplatnenie kritéria:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie danej časti
predmetu zákazky /suma poistného počas platnosti Zmluvy/Rámcovej dohody/, vypočítaná
a vyjadrená v EUR podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.
Celková cena za dodanie zákazky v EUR
Pre Časť 1 zákazky:
CENA (SÚČET SÚČINOV ROČNÝCH SADZIEB POISTNÉHO A PREDPOKLADANÝCH POISTNÝCH SÚM
JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK DANEJ ČASTI PREDMETU ZÁKAZKY) VYJADRENÁ V EUR.
Váhovosť:100 bodov (maximálny počet bodov)
Pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky:
CENA (SÚČET ROČNÉHO POISTNÉHO JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK DANEJ ČASTI PREDMETU ZÁKAZKY)
VYJADRENÁ V EUR.
Váhovosť:100 bodov (maximálny počet bodov)
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu
ceny spolu za danú časť predmetu zákazku vyjadrenú v EUR, ktorú uchádzač doplní do
priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, tvoriacu súčasť jeho ponuky.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou spolu za danú časť predmetu
zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie tohto kritéria pri ostatných
ponukách sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny spolu za danú časť predmetu zákazky
a navrhovanej ceny spolu za danú časť predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky,
prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium - t. j. 100 bodov.
najnižšia cena spolu za dodanie danej časti predmetu zákazky
„Kritérium“ = -----------------------------------------------------------------------------------–––––––-x 100
cena spolu za dodanie danej časti predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky
3.3 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov pre danú časť zákazky je dané pridelením
vypočítaného počtu bodov podľa bodu 3.2 tejto časti týchto súťažných podkladov za
posudzované údaje/návrhy na plnenie kritérií, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov,
týkajúcich sa ceny za dodanie danej časti predmetu zákazky.
3.4 V danej časti zákazky bude úspešný ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie danej časti
predmetu zákazky, najnižšiu celkovú cenu za danú časť predmetu zákazku, t.j. ktorého ponuka
po vzájomnom porovnaní počtu bodov pridelených podľa bodu 3.2 tejto časti týchto súťažných
podkladov, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.
3.5 Pri vyhodnocovaní sa budú prideľované body jednotlivými členmi komisie s právom
vyhodnocovať ponuky zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta. Člen komisie s
právom vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najvyšším počtom bodov za úspešnú, ponuku
s druhým najvyšším počtom bodov za prvú neúspešnú, ponuku s tretím najvyšším počtom bodov
za druhú neúspešnú, atď.
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4 Spôsob uvedenia návrhu na plnenie:
4.1 Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“ pre danú časť
predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto časti súťažných podkladov.
4.2 Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a priložený
k ponuke.
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PRÍLOHA Č.1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“
Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu“
Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

Navrhovaná cena v EUR

Kritérium :
Celková cena za dodanie danej časti
predmetu zákazky /suma poistného počas
platnosti Zmluvy/

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta
(zaokrúhľuje sa matematicky).

V ........................., dňa ...................
.............................................................
Meno
funkcia
Podpisy osôb oprávnených konať za uchádzača:
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PRÍLOHA Č.1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“
Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“
Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

Navrhovaná cena v EUR

Kritérium :
Celková cena za dodanie danej časti
predmetu zákazky /suma poistného počas
platnosti Rámcovej dohody/

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta
(zaokrúhľuje sa matematicky).

V ........................., dňa ...................
.............................................................
Meno
funkcia
Podpisy osôb oprávnených konať za uchádzača:

32

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby

PRÍLOHA Č.1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“

Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných“

Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

Navrhovaná cena v EUR

Kritérium :
Celková cena za dodanie danej časti
predmetu zákazky /suma poistného počas
platnosti Rámcovej dohody/

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta
(zaokrúhľuje sa matematicky).

V ........................., dňa ...................
.............................................................
Meno
funkcia
Podpisy osôb oprávnených konať za uchádzača:
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“
Špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len „Poistený“)
na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a Rámcovej
dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky).
• Pre Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu“
Požadovaný minimálny rozsah poistenia:
Predmetom zákazky je poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia
veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo
zničenia skla) a poistenie zodpovednosti za škodu verejného obstarávateľa.
Predmet a rozsah poistenia
1. Poistenie majetku
1.1. Komplexné živelné riziko
1.1.1 Poistenie sa vzťahuje na:
a) súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby, vrátane stavebných súčastí,
príslušenstva a obstarania hmotného majetku, na novú cenu,
b) odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady, na prvé riziko.
1.1.2
a)
b)
c)
d)

Požadovaný minimálny rozsah poistenia majetku pre prípad poškodenia:
požiarom,
výbuchom,
priamym úderom blesku,
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo
jeho nákladu,
e) víchricou – min. 75 km/h,
f)
povodňou alebo záplavou,
g) ľadovcom,
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo
v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
i)
zosúvaním alebo zrútením lavín,
j)
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej
poistenej veci,
k) zemetrasením,
l)
vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení
a z vodovodných zariadení vrátane poplatkov (vodné, stočné) za vodu, ktorá unikla
z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny,
m) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového
kúrenia,
n) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi,
ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po
skončení živelnej udalosti,
s) dymom vznikajúcim pri požiari,
t)
zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo
katastrofickým lejakom,
u) krádežou poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie
uvedenými náhodnými udalosťami,
v) ľadochodmi – škody spôsobené v dôsledku deštruktívneho pôsobenia pohybujúcich
sa ľadových krýh alebo ľadovej hmoty na poistenú vec,
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w)

prívalom bahna – škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia hmoty s konzistenciou
veľmi hustej tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol na poistenú vec; vznik takéhoto
prívalu (prúdu) bahna je náhly a je zapríčinený prírodnými vplyvmi,
x) spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami alebo
katastrofickým lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu,
y) ťarchou snehu a námrazy,
z) atmosférickými zrážkami a nepriamym úderom blesku
aa) nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou.

1.1.3
a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)

l)

Osobitné dojednania
Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak
úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu majetku Poisteného, proti
osobe Poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený
aj majetok, ktorý je obstaraný z finančných prostriedkov fondov Európskej Únie
a štátneho rozpočtu.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na spevnené plochy a úpravy územia,
pozemné komunikácie, oplotenia, kanalizácie, ČOV a iné líniové stavby, nadzemné
a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody, inžinierske
siete, ktoré sú majetkom Poisteného.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a
veci upevnené na vonkajšej strane budovy.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby, dokončené
budovy a stavby, ktoré nie sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas doby
ich rekonštrukcie, evidované na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku.
Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy
a na demontáž a remontáž poškodených a ostatných nepoškodených poistených
vecí, vykonané v súvislosti so znovu obstaraním alebo opravou vecí poškodených,
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca,
náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady
spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené
s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas
víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie
náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie
poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo
leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je v
Prílohe č. 1 - Tabuľka č. 1 stanovená samostatná poistná suma.
Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré
bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody, ktoré vznikli
v súvislosti so živelnou udalosťou, napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri
prácach na zmiernenie škody, škody spôsobené hasiacim médiom pri likvidácii
požiaru a pod., nejedná sa o priame finančné škody.
Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe
rozpočtov vypracovaných na základe schválených cenníkov.
Ak Poistený
neuskutoční opravu poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do
jedného roku od vzniku poistnej udalosti.
Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného
zariadenia zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom
potrubí vrátene zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane
zariadení pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí
horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov,
pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené spätným vystúpením
vody z kanalizačného potrubia a spôsobené vodou vnikajúcou do budov a stavieb
následkom zvýšenia hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou
a záplavou.
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m) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie
so spoluúčasťou 30,00 €.
n) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie
aj za uniknutú vodu do výšky 3 330,00 € za jednu poistnú udalosť, max. však
10 000,00 € za poistné obdobie. Poisťovateľ pri takejto škode uplatní spoluúčasť
30,00 €.
o) Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné
úpravy vrátane vecí v týchto budovách uložených.
p) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním
pôvodných stavebných materiálov, stavebných technologických postupov
a zhotovením umeleckých súčastí (uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti),
ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy.
q) V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia
len raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie viac
po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným
inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť.
r) Dojednáva sa, že pokiaľ umelecké dielo alebo umelecko-remeselné dielo, ktoré je
stavebnou súčasťou poistenej budovy alebo poistenej inej stavby (ďalej len „dielo“)
bolo v dôsledku poistnej udalosti:
poškodené, vzniká Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil primerane
vynaložené náklady na jeho uvedenie do pôvodného stavu bezprostredne pred
poistnou udalosťou,
zničené, vzniká Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil primerane
vynaložené náklady na zhotovenie jeho umeleckej alebo umelecko-remeselnej
kópie.
s) Pokiaľ nie je možné dielo do pôvodného stavu uviesť alebo nie je možné kópiu diela
zhotoviť, vzniká Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil cenu diela zistenú
znaleckým posudkom zníženú o cenu zbytkov diela, najviac však pre tieto diela
dojednanou poistnou sumou alebo sumu limitu poistného plnenia, pričom
Poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm.
t)
Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste
a v danom čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci
rovnakého druhu a účelu. Pri poistení na novú cenu resp. na 1. riziko na novú cenu,
budú vzniknuté škody plnené v novej cene nezávisle od miery opotrebenia.
u) Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia
v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a Poistenému vzniklo právo na
poistné plnenie, Poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného
obdobia. Obnovenie poistnej sumy Poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného
od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná
poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
v) Záplavou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy,
ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
w) Povodňou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie definícia povodne v zmysle zákona
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie
hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného
toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je
dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza k zaplaveniu
vnútornými vodami. Zároveň sa pre účely Poistnej zmluvy povodňou rozumie aj
vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo vyhlásenie III.
stupňa povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov.
x) Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
y) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym
turbulentným charakterom vetra, vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru
prípadne účinkami malo priestorových turbulentných vírov s malým polomerom a
krátkou dobou trvania, ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poškodeného
objektu a na deštrukciu objektu mali zásadný vplyv. Pri poškodení objektu z
uvedených príčin nie je rozhodujúce pre posudzovanie vzniku poistnej udalosti aká
rýchlosť vetra bola zaznamenaná v najbližšej meracej stanici SHMÚ, ale
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rozhodujúcim ukazovateľom je prejav lokálneho deštrukčného účinku vetra na
poškodenie objektu.
z) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne
poistné plnenie so spoluúčasťou 30,00 €. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby
sa považujú veci, ktoré k nej podľa svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez
toho, aby sa budova alebo stavba tým neznehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú
k budove alebo stavbe pevne pripojené (napr. okná, dvere, priečky, obklady,
inštalácie, podlahy, maľby stien, tapety...).
aa) Dojednáva sa, že poisťovateľ nebude vyžadovať inštaláciu spätných uzáverov,
pokiaľ tieto neboli súčasťou projektu stavby.
bb) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené únikom vody zo
strešných žľabov a vnútorných alebo voľne vedúcich vonkajších zvodov.
cc) Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v
priebehu poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane
nepresiahnu výšku 10% z dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok.
1.2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci
1.2.1
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa
zmocnil poistenej veci nasledujúcim spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho
riadne otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po
sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok,
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom,
ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je
určený na jej riadne otvorenie,
f)
krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie
chrániace poistenú vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané,
pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v
dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný,
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti Poistenému,
jeho pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.
1.2.2
Osobitné dojednania
a) Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak
úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti
osobe Poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
b) Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus (zistený
aj nezistený páchateľ).
c) Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie
poistenej veci spáchané inou osobou ako Poisteným tým spôsobom, že vnikne do
chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
d) Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako Poistený spácha úmyselné
poškodenie alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
e) Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného
chápe aj estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
f)
Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené
pre prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa
rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych
pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a pod.), alebo pri jej
odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlová
brúska a pod.).
g) Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb, líniové stavby,
nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody,
inžinierske siete evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
h) Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia
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i)

j)
k)
l)

v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a Poistenému vzniklo právo na
poistné plnenie, Poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného
obdobia. Obnovenie poistnej sumy Poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného
od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná
poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste
a v danom čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci
rovnakého druhu a účelu. Pri poistení na novú cenu resp. na 1. riziko na novú cenu,
budú vzniknuté škody plnené v novej cene nezávisle od miery opotrebenia.
Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe
rozpočtov vypracovaných na základe schválených cenníkov.
Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie
Mestskou políciou a to do výšky škody 266,55 €.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na DPH, ktorú je poistený povinný
v zmysle zákona vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za poistené veci
v prípade poistnej udalosti.

1.3. Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
1.3.1 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia technologického vybavenia budov,
hál a stavieb akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane
nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja alebo
elektroniky.
1.3.2 Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu
nevzťahuje záruka výrobcu),
b) konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja,
vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
c) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
d) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
e) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
f)
pádom stroja,
g) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
h) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku),
i)
zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
j)
vniknutie cudzieho predmetu.
1.3.3
Osobitné dojednania
a) Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
b) Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy
a na demontáž a remontáž poškodených a ostatných nepoškodených poistených
vecí, vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených,
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca,
náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady
spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené
s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas
víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie
náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie
poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo
leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je
v Prílohe č. 1 - Tabuľka č. 1 stanovená samostatná poistná suma.
c) Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia
v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na
poistné plnenie, Poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného
obdobia. Obnovenie poistnej sumy Poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného
od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná
poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
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d)
e)
f)

Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste
a v danom čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec
rovnakého druhu a účelu.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované
v hardwarovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a
záznamov programového vybavenia strojov.
Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál, líniové stavby, nadzemné a
podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody, inžinierske siete
evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.

1.4. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
1.4.1 Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci – sklo, sklenené
výplne, fólie na sklách, sklo so špeciálnou povrchovou úpravou (nápisy, maľby,
gravírovanie, iná výzdoba na skle), svetelné a neónové nápisy a reklamy –
akoukoľvek náhodnou udalosťou okrem prípadov uvedených v nasledujúcom bode.
1.4.2 Poistenie sa nevzťahuje :
a) na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
b) na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
c) pri montáži a demontáži poistených vecí,
d) na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v mieste
poistenia.
1.4.3 Osobitné dojednania
a) Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste
a v danom čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec
rovnakého druhu a účelu.
b) Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
c) Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny,
presklené zábradlia, sklenené steny a steny z bezpečnostného skla a plexiskla
(napr. steny zastávok).
d) Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy,
svetelné nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
e) Dojednáva sa, že pri poistení na nové ceny uhradí Poisťovateľ primerané náklady
na opravu alebo znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej veci až do výšky
nákladov na jej znovunadobudnutie ku dňu vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu
použiteľných zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú v Rámcovej dohode.
f)
Poistenie sa dojednáva na l. riziko. Pod pojmom “Poistenie na 1. riziko” sa rozumie
“Poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu
poistného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému
vzniklo právo na poistné plnenie, Poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy Poisťovateľ urobí stanovením
doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane
spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy
v pôvodnej výške.
1.5. Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými
dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade ak by Všeobecné poistné
podmienky, OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom
menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa opisu služby,
majú ustanovenia definované v rozsahu podľa opisu služby prednosť pred akýmikoľvek
ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a
Zmluvných dojednaniach.
1.6. Prehľad poistných súm je uvedený v Tabuľke č. 1.
1.7. Spoluúčasť je pevne stanovená v Tabuľke č. 1.

39

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby
Poistenie majetku

Tabuľka č. 1
Predmet poistenia

Súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby vrátane stavebných súčastí, príslušenstva a
obstarania hmotného majetku

Poistná suma
26 565 000,00
€

Spoluúčasť

Spôsob poistenia

5% min. 100,00 €

nová cena

5% min. 100,00 €

nová cena, 1. riziko

Spoluúčasť

Spôsob poistenia

Odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady na spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou zo SR a zahraničia

200 000,00
€

náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v sobotu a nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Predmet poistenia
Nehnuteľný majetok - budovy, haly, stavby vrátane stavebných súčastí a technológií budov, hál a
stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo

Poistná suma
100 000,00
€

100,00 €

nová cena, 1. riziko

Pozn:* Poistenie pre prípad odcudzenia zahŕňa aj riziko vandalizmus (okrem Preprava peňazí, cenností a cenín - v zmysle zadania)
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Predmet poistenia
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov a stavieb
/vrátane fólií, nápisov a malieb/, súbor sklenných pultov, sklenných vitrín, sklenných stien vo
vnútri budov, sklá na informačných tabuliach, svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

Poistná suma
15 000,00
€

Spoluúčasť
0,00 €

Spôsob poistenia
nová cena, 1. riziko
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Poistenie strojov a elektroniky
Predmet poistenia
Technologické vybavenie budov, hál a stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo

Poistná suma
50 000,00
€

Spoluúčasť

Spôsob poistenia

5% min. 100,00 €

nová cena, 1. riziko

Demolačné, demontážne a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami

15 000,00
€

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia
náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v sobotu a nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR

* Budovy sú riadne udržiavané a v prevádzkyschopnom stave
** Za posledné 3 roky neevidujeme škodu na danom majetku, ktorá by bola riešená cez poistenie
*** Poistenie strojov a elektroniky: Jedná sa o technologické vybavenie budov, hál a stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo ako napr. výťahy,
klimatizácia, vzduchotechnika, kotolne, kamerový systém, atd. ktoré sú súčasťou nehnuteľného majetku ako súčasť nehnuteľnosti. Nakoľko sú súčasťou
stavby neevidujeme ich samostatne ako hnuteľné veci.
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2. Poistenie zodpovednosti za škodu
2.1 Požadovaný rozsah poistenia zodpovednosti za škodu.
2.2 Územná platnosť poistenia: Slovenská republika a Európa.
2.3 Poistná suma: 50 000,00 € agregovaný limit pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré
nastanú v priebehu poistného obdobia.
2.4 Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 30,00 € pre jednu
a každú škodovú udalosť.
2.5 Rozsah poistného krytia poistenia zodpovednosti za škodu:
2.5.1 Z poistenia zodpovednosti za škodu má Poistený právo, aby Poisťovateľ za neho
nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla
poškodenému na zdraví alebo na veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu
zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa
príslušných právnych predpisov.
2.5.2 Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou
činnosťou vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
2.5.3 Predmet poistenia:
a) činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra
a zriaďovacích listín, štatútu
b) činnosti vykonávané poistníkom vyplývajúce alebo súvisiace so zabezpečením
geologického výskumu a prieskumu
2.5.4 Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia
a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
2.5.5 Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej
ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať
poškodenú vec.
2.5.6 Výrobok znamená:
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo daná
do obehu Poisteným alebo ním poverenou osobou,
b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované Poisteným,
alebo
c) práca vykonaná Poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu alebo
komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou.
2.6 Poisťovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie na základe princípu „CLAIM
MADE“:
2.6.1 ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému počas doby trvania poistenia
a zároveň sa,
2.6.2 nárok vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo pred skončením doby trvania poistenia
uvedenej v poistnej zmluve, najskôr však po dátume začiatku poistenia alebo po
retroaktívnom dátume.
2.7 Retroaktívny dátum: 3 roky pred dátumom, v ktorom Poistná zmluva nadobudla platnosť
a účinnosť.
2.8 Za dátum uplatnenia nároku sa považuje deň, kedy Poistený obdržal od poškodeného
prvýkrát písomné oznámenie o uplatnení nároku.
2.9 Škodové udalosti, ktoré vznikli, bez ohľadu na počet poškodených osôb, z jednej príčiny
alebo z viacerých príčin, pokiaľ medzi nimi existuje príčinná, miestna, časová, právna,
ekonomická, technická alebo iná priama vecná príčinná súvislosť sa považujú za sériovú
škodovú udalosť. Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa považuje vznik prvej škody
v dobe poistenia.
2.10
Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
2.10.1 Regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Poistenie sa vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných
poisťovní z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov Poisteného.
Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje aj na regresné nároky z titulu škody na
zdraví vzniknutej ako následok škodovej udalosti, ktorá nastala najskôr 3 roky pred
dátumom nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy.
Poistenie sa nevzťahuje na
regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.
2.10.2 Nehnuteľnosti v nájme.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu na nehnuteľnostiach,
ktoré má Poistený v nájme, alebo ich z iného dôvodu užíva.
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2.10.3 Veci prevzaté.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť Poisteného za škodu na hnuteľných veciach
ktoré si Poistený alebo za neho konajúce osoby požičali, prenajali alebo inak užívajú
(napr. vystavovanie umeleckých diel) alebo na veciach, ktoré Poistený prevzal za
účelom spracovania, prepravovania, opravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo
vykonania odbornej pomoci alebo ich z iného dôvodu užíva. Toto krytie sa nevzťahuje
na veci, ktoré Poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy.
2.10.4 Vlastnícke právo.
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho
práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré Poistený vlastní, prenajíma, má
prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa
príslušných právnych predpisov.
2.10.5 Zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu na
veciach, ktoré si u Poisteného jeho zamestnanci odložili pri plnení pracovných úloh
alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa
obvykle odkladajú. Pre účely tohto poistného krytia škoda znamená aj krádež veci,
ktorú si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,
na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, avšak len za
predpokladu, že ku krádeži došlo preukázateľne násilným prekonaním fyzických
prekážok alebo opatrení chrániacich vec pred krádežou. Každá krádež veci
zamestnanca musí byť šetrená orgánmi polície.
2.10.6 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú
odcudzením peňazí a cenností zamestnancov do sublimitu 664,00 € pre jednu škodovú
udalosť a 2 000,00 € pre všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného
poistného obdobia.
2.10.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach.
a) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú na
veciach, ktoré boli osobami vnesené do zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej
činnosti Poisteného spravidla spojené odkladanie vecí, aj za škody na veciach
odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú,
pokiaľ Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
2.10.8 Nadzemné a podzemné vedenia.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody na nadzemných
alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.
2.10.9 Škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku.
Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy
alebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla Poisteným. Táto výluka sa však
nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku, ak
škoda nastane v dôsledku používania týchto strojov.
2.10.10 Plesne a huby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z plesní alebo húb
akéhokoľvek druhu.
2.10.11 Infekčné choroby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z infekčných chorôb.
2.10.12 Organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a výstav.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri športovej činnosti,
slávnosti, slávnostnom sprievode alebo inej kultúrno-zábavnej akcii.
2.10.13
Poistenie zabraňujúcich nákladov .
Dojednáva sa, že sa poistenie vzťahuje aj na:
a) náklady vynaložené Poisteným na zábranu bezprostredne hroziacej náhodnej
a neočakávanej škody, pri ktorej možno s dostatočnou pravdepodobnosťou
očakávať, že v blízkej budúcnosti nastane,
b) zmiernenie následkov škody pokiaľ boli primerané okolnostiam.
2.10.14 Poistenie zabraňujúcich nákladov sa nevzťahuje na akékoľvek náklady vynaložené
Poisteným na údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie prevádzkovaného zariadenia
alebo vybavenia.
2.10.15 Náhrady nákladov právnej obhajoby:
Poisťovateľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom
vzniku práva na plnenie Poisťovateľa za Poisteného výdavky:
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2.11

2.12

- obhajoby Poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní vedenom
proti Poistenému,
- občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto
konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti Poisteného alebo výšky plnenia
Poisťovateľa, pokiaľ je Poistený povinný ich uhradiť, ako aj všetky trovy právneho
zastúpenia Poisteného ako aj trovy protistrán v prípade, ak Poistený nebude mať
v konaní úspech a vznikne mu povinnosť nahradiť trovy protistrany,
- náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému
alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je Poistený povinný ich uhradiť,
- náklady na zistenie príčiny vzniku škody.
Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými
dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade ak by Všeobecné poistné
podmienky, OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom
menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa opisu služby,
majú ustanovenia definované v rozsahu podľa opisu služby prednosť pred akýmikoľvek
ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a
Zmluvných dojednaniach.
Prehľad poistných súm a pevne stanovených spoluúčastí podľa Tabuľky č. 2.

Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmet poistenia
všeobecná - prevádzková zodpovednosť

Tabuľka č. 2
Poistná suma

Spôsob poistenia

50 000,00 €

limit plnenia

Spoluúčasť
30,00 €

• Pre Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie motorových vozidiel :
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú
výbavu verejného obstarávateľa.
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
b) odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
c) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
d) úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus (zistený – nezistený)
Osobitné dojednania:
1. Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre osobné motorové vozidlá 5%, minimálne 65,00 €,
nákladné motorové vozidlá 5% min. 165,00 €.
2. V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel s nulovou spoluúčasťou.
3. Poistenie je dojednané s územnou platnosťou : Európa.
4. V rámci poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách do 1 000,€ k havarijnému poisteniu motorového vozidla. Bez spoluúčasti.
5. V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie (poistenie smrti na poistnú sumu 5 000 €
a poistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu 5 000 €). Poistná suma je stanovená na 1
sedadlo.
6. Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je maximálne do výšky ceny opravy
v autorizovanom servise.
7. Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená „suma za opravu“ , za materiál je nutné predložiť
doklady o nákupe.
8. Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95% všeobecnej hodnoty
motorového vozidla.
9. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby v rozsahu poskytovanom poisťovateľom.
10. Opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčasť na motorovom vozidle bude hradiť
poisťovňa priamo servisu – vystavenie krycieho listu.
11. Poisťovňa bude akceptovať existujúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel klienta a poistné
sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel ako nové ceny – vzťahuje sa to na
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od počiatku a taktiež na motorové vozidlá vstupujúce
do poistenia v priebehu trvania Rámcovej dohody.
Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia.
Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené zvieratami.
Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na predmete poistenia alebo jeho časti požiarom
alebo výbuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej osoby.
Počet poistených motorových vozidiel sa môže priebežne meniť podľa potrieb poistníka.
Sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti sú záväzné a nemenné počas celej doby poistenia.
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Špecifikácia predmetu zákazky havarijného poistenia spolu so špecifikáciou motorových vozidiel
Por.č.

Názov vozidla

EČV

Druh MV

Karoséria

VIN

Rok
výroby

Zdvihový
objem
valcov
(cm3)

Výkon
motora
(kW)

Celková
hmotnosť

Územná
platnosť

Počet
sedadiel

Palivo

Obstarávacia cena s
DPH

1

DACIA Duster

BL646GN

osobné

SUV

UU1HSDCN549151828

2013

1 598

77

1710

EU

5

BA

11 862,00 €

2

DACIA Duster

BL298GN

osobné

SUV

UU1HSDCN549383655

2013

1 598

77

1710

EU

5

BA

12 162,00 €

1710

EU

5

BA

12 162,00 €
15 134,00 €

3
4
5
6

DACIA Duster
RENAULT
Fluence
DACIA Duster
DACIA Duster

BL619GN

osobné

SUV

UU1HSDCN548586038

2013

1 598

77

BL953FV

osobné

sedan

VF1LZB10549451647

2013

1 598

82

BL332FD
BL283FD

osobné
osobné

SUV
SUV

UU1HSDA0N48631729
UU1HSDA0N48631731

2013
2013

1 461
1 461

1747

EU

5

BA

66

2900

EU

5

BA

15 165,00 €

66

2900

EU

5

BA

15 165,00 €

7

DACIA Duster

BL798FC

osobné

SUV

UU1HSDA0N48631732

2013

1 461

66

2900

EU

5

BA

15 165,00 €

8

DACIA Duster

BL314FD

osobné

SUV

UU1HSDA0N48631730

2013

1 461

66

2900

EU

5

BA

15 165,00 €

9

DACIA Duster

BL300FD

osobné

SUV

UU1HSDCN548586162

2013

1 598

77

3300

EU

5

BA

11 465,00 €

10

DACIA Duster

BL294FD

osobné

SUV

UU1HSDCN548586163

2013

1 598

77

3300

EU

5

BA

11 465,00 €

11

Renault Laguna

BL293FD

osobné

sedan

VF1BT32G647342531

2013

2 756

110

2025

EU

5

NM

25 020,00 €

12

Renault Traffic

BL630HY

mikrobus

kombi

VF1JLR1B2EY780687

2014

1 995

84

3035

EU

9

NM

31 457,00 €

13

Ford Ranger

BL695NR

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PGK80748

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

30 605,00 €

14

Ford Ranger

BL681NR

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PGK81184

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

30 605,00 €

15

Ford Ranger

BL665NR

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PFU28631

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

29 665,00 €

16

Ford Ranger

BL993NP

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PFU28614

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

29 665,00 €

17

Ford Ranger

BL837NO

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PFM29110

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

29 665,00 €

18

Ford Ranger

BL662NR

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PFM29101

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

29 665,00 €

19

Ford Focus

BL283NP

osobné

kombi

WF06XXGCC6GB43711

2016

1499

88

1900

EU

5

NM

18 947,00 €

20

Ford Mondeo

BL669NR

osobné

sedan

WF0EXXWPCEGK32861

2016

1997

110

2260

EU

5

NM

26 154,00 €

21

Ford Transit

BL670NR

osobné

dodávka

WF0XXXTTGXGK80396

2016

1995

96

3500

EU

3

NM

22 692,00 €

22

JEEP RENEGATE

BL131SX

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39288

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

23

JEEP RENEGATE

BL133SX

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39014

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €
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JEEP RENEGATE

BL158SX

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39129

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

25

JEEP RENEGATE

BL356SV

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39867

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

26

JEEP RENEGATE

BL614SV

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39185

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

xx
xx
xx

Predpokladaný nákup novych vozidiel

1

xx

xx

osobné

SUV

xx

xx

1598

xx

xx

EU

5

2

xx

xx

osobné

sedan

xx

xx

2756

xx

xx

EU

5

3

xx

xx

osobné

dodávka

xx

xx

2198

xx

xx

EU

5
sumár

30 000,00 €
43 000,00 €
20 000,00 €

654 200,00 €

Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto časti týchto súťažných podkladov svojimi Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými
dojednaniami.
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• Pre Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov“
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla – súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je verejný obstarávateľ.
Rozsah poistenia podľa zákona č.381/2001 Z.z. v znení neskorších prepisov.
Minimálne limity poistného plnenia : pre škody na zdraví alebo usmrtení – 5 240 000,- €
pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – 1 050 000,-€
Podľa § 4 zákona poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil
poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
a. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej
starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia,
b. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa
písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b)
alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil
poskytnuté poistné plnenie,
d. ušlého zisku.
Miesto poistenia: Slovenská republika a alebo cudzí štát, s ktorým Slovenská kancelária
poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej
prevádzkou motorového vozidla
Osobitné dojednania
1. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby.
2. V prípade zakúpenia motorového vozidla bude vozidlo automaticky poistené okamihom prevzatia
vozidla s tým, že túto skutočnosť poistený nahlási do 10 pracovných dní od zakúpenia motorového
vozidla.
3. Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, ktorá má za následok zánik poistenia
najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku. Oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zaslaním
dokladu preukazujúcom príslušnú skutočnosť (ďalej len „doklad“), pričom zaslanie dokladu je možné
vykonať elektronickou formou (e-mailom) alebo zaslaním dokladu prostredníctvom faxu, prípadne
pošty.
4. Poisťovateľ vydá poistenému na každé vozidlo súboru potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú
kartu najneskôr do začiatku platnosti poistnej zmluvy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy bude príloha č.3 – Zoznam poistených vozidiel – rozpis
poistného za poistné obdobie v EUR a taktiež kompletný sadzobník poistného na povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky vozidlá
s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla, pohybujúce sa po cestných
komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje) s uplatnením rovnakej
výšky zľavy a bonus ako sa uplatnili v rámci ponuky.
6. Sadzby pre výpočet poistného uvedené v Rámcovej dohode sú záväzné a nemenné po celú dobu
poistenia.
7. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.
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Špecifikácia predmetu zákazky - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla spolu so špecifikáciou
vozidiel
Por.č.

Názov vozidla

EČV

Typ

Limit plnenia v
mil. EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster
RENAULT Fluence
SPORTJACHT LPB 207P
Škoda Octavia Combi
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
DESTA BVH1622S
SPORTJACHT LPB 207P
Opel Combo
Opel Combo
SPORTJACHTPS600.1
DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster
Renault Laguna
KAK NLK 12/750
Renault Traffic
Ford Ranger

BL646GN
BL298GN
BL619GN
BL953FV
BA088YM
BA124IJ
BA601KI
BA602KI
BA603KI
BA708MO
BA710MO
BA604KI
..
KE263YC
BA712MO
BA713MO
BA925YI

osobné
osobné
osobné
osobné
príves
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
pracovný stroj
príves
osobné
osobné
príves
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
príves
mikrobus
osobné

5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil

BL332FD
BL283FD
BL798FC
BL314FD
BL300FD
BL294FD
BL293FD
SN033YA
BL630HY
BL695NR

VIN

Rok
výroby

Zdvihový
objem
valcov
(cm3)

Výkon
motora
(kW)

Celková
hmotnosť

Počet
sedadiel

UU1HSDCN549151828
UU1HSDCN549383655
UU1HSDCN548586038
VF1LZB10549451647
4217
TMBHX41U332800470
W0L0XCF0643046798
W0L0XCF0643046925
W0L0XCF0643047230
W0L0XCF0653051799
W0L0XCF2553052120
W0L0XCF0643046927
10998
4219
W0L0XCF0653052129
W0L0XCF0653052127
4173

2013
2013
2013
2013
1984
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2004
1980
1984
2005
2005
1990

1598
1598
1598
1598
0
1595
1598
1598
1598
1364
1364
1598
3200
0
1364
1364
0

77
77
77
82
0
75
64
64
64
66
66
64
0
0
66
66
0

1710
1710
1710
1747
350
1805
1745
1745
1745
1725
1710
1745
0
350
1725
1725
600

5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
2
5
0
0
5
5
0

UU1HSDA0N48631729
UU1HSDA0N48631731
UU1HSDA0N48631732
UU1HSDA0N48631730
UU1HSDCN548586162
UU1HSDCN548586163
VF1BT32G647342531
13/93
VF1JLR1B2EY780687
6FPPXXMJ2PGK80748

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
1993
2014
2016

1461
1461
1461
1461
1598
1598
1997
0
1995
2198

66
66
66
66
77
77
110
0
84
118

2900
2900
2900
2900
3300
3300
2025

5
5
5
5
5
5
5
0
0
5

750
3035
3200

Skupina
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

BL681NR
BL665NR
BL993NP
BL837NO
BL662NR
BL283NP
BL669NR
BL670NR
BL131SX
BL133SX
BL158SX
BL356SV

osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné

JEEP RENEGATE

BL614SV

osobné

xx
xx

xx
xx

5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil

xx
xx

xx

xx

5,24 mil/1,05 mil

xx

Predpokladaný nákup nových vozidiel
1
xx
2
xx

3

5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PGK81184
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PFU28631
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PFU28614
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PFM29110
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PFM29101
5,24 mil/1,05 mil WF06XXGCC6GB43711
5,24 mil/1,05 mil WF0EXXWPCEGK32861
5,24 mil/1,05 mil WF0XXXTTGXGK80396
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39288
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39014
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39129
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39867
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39185

Ford Ranger
Ford Ranger
Ford Ranger
Ford Ranger
Ford Ranger
Ford Focus
Ford Mondeo
Ford Transit
JEEP RENEGATE
JEEP RENEGATE
JEEP RENEGATE
JEEP RENEGATE

xx

xx
xx
xx

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2018
2018
2018
2018

2198
2198
2198
2198
2198
1499
1997
1995
1956
1956
1956
1956

118
118
118
118
118
88
110
96
88
88
88
88

3200
3200
3200
3200
3200
1900
2260
3500
2010
2010
2010
2010

5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5

2018

1956

88

2010

5

1598
2198

xx

xx

xx

xx

xx

xx

2198

xx

xx

xx

Súčasťou poistnej zmluvy je aj kompletný sadzobník poistného na povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na
všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla, pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a
stavebné stroje) s uplatnením rovnakej výšky zľavy a bonusov ako sa uplatnili v rámci ponuky.
Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto časti týchto súťažných podkladov svojimi Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými
dojednaniami.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1.

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za požadovaný predmet zákazky dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.

2.

V cene /sume poistného/ sú započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk
podľa § 2 a § 3 zák. č. 18/1995 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. MFSR č. 87/1996 Z. z.

3. Cena musí byť stanovená v mene EUR (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov,
všetkých nákladov a poplatkov spojených s dodávkou predmetu zákazky). Do ceny je potrebné
zahrnúť všetky náklady a poplatky spojené s poskytnutím predmetu zákazky do miesta dodania.
4. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uviesť ceny pre predmet zákazky v zmysle časti B.1
Opis predmetu zákazky a v členení v zmysle časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto
súťažných podkladov.
5.

Pri určovaní cien jednotlivých položiek služby je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným
údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky a záväzkom vyplývajúcim pre uchádzačov z týchto
súťažných podkladov, vrátane obchodných podmienok dodania predmetu zákazky týchto súťažných
podkladov, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.

6.

Všetky náklady na služby, ktoré nie sú osobitne uvedené v popise položky služby, ale s ňou
bezprostredne súvisia, je potrebné do príslušnej ceny za položku položky započítať.

7.

Navrhovaná cena musí byť v EUR. 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.

8. Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.
9.

Uchádzač ocení všetky položky, ktoré sú požadované v rámci danej časti predmetu zákazky
opísaného v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov a vyplní Formulár
cenovej ponuky časti B.2 Spôsob určenia ceny pre danú časť predmetu zákazky na ktorú predkladá
ponuku.

10. Ponúkaná cena /suma poistného počas platnosti Zmluvy/Rámcovej dohody/ pre danú časť zákazky
musí obsahovať cenu za celý predmet danej časti zákazky uvedený v časti B.1 „Opis predmetu
zákazky“ týchto súťažných podkladov.
11. Spôsob určenia ceny:
Pre Časť 1 zákazky:
Uchádzač ku každej oceňovanej položke zákazky podľa predloženého výkazu položiek uvedie ročnú
sadzbu poistného v promile, ktorá je nemenná počas platnosti Zmluvy . Celková cena /suma
poistného/ v EUR na danú časť predmetu zákazky je daná súčtom všetkých súčinov ročnej sadzby
poistného v promile a predpokladaných poistných súm v EUR bez DPH/s DPH jednotlivých položiek
danej časti zákazky uvedeného vo výkaze položiek „Formulár cenovej ponuky“ - vyplnenie
formulára cenovej ponuky v súlade s časťou B.2 – „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných
podkladov.
Pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky:
Uchádzač ku každej oceňovanej položke zákazky podľa predloženého výkazu položiek pre danú
časť zákazky uvedie ročné poistné, ktoré je nemenné počas platnosti Rámcovej dohody ako aj
počas platnosti následných poistných zmlúv uzatvorených na základe predmetnej Rámcovej dohody
pre danú časť zákazky. Celková cena /suma poistného/ v EUR na danú časť predmetu zákazky je
daná súčtom ročného poistného jednotlivých položiek danej časti zákazky uvedeného vo výkaze
položiek „Formulár cenovej ponuky“ - vyplnenie formulára cenovej ponuky v súlade s časťou B.2
– „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov.
12. Uchádzač stanoví ročné sadzby poistného/ročné poistné jednotlivých položiek danej časti predmetu
zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych
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predpisov. Záujemca/uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo
je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie Zmluvy/Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto
verejného obstarávania ako aj následných poistných zmlúv uzatvorených na základe predmetnej
Rámcovej dohody, pričom do svojich ročných sadzieb poistného/ročného poistného zahrnie všetky
náklady spojené s plnením zákazky..
13. Celková cena za danú časť predmetu zákazky /suma poistného/ v EUR uvedená v ponuke
uchádzača musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na dodanie danej časti zákazky počas platnosti
Zmluvy/Rámcovej dohody. Uchádzač je povinný uvádzať cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta
v zmysle Návrhu na plnenie kritérií uvedených v časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich
uplatnenia týchto súťažných podkladov (zaokrúhľuje sa matematicky)..
14. Uchádzač uvedie ročné sadzby poistného v promile zaokrúhlené na 4 (štyri) desatinné miesta
(zaokrúhľuje sa matematicky) a ročné poistné zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné miesta
(zaokrúhľuje sa matematicky) vo Formulári cenovej ponuky pre danú časť predmetu zákazky v súlade
s časťou B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.
15. Uchádzač je povinný uvádzať celkovú cenu za danú časť predmetu zákazky zaokrúhlenú na 2
desatinné miesta v zmysle Návrhu na plnenie kritérií uvedených v časti A.3 Kritériá na hodnotenie
ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov (zaokrúhľuje sa matematicky).
16. Uchádzač musí v návrhu ceny za zákazku uviesť aj ročné sadzby poistného/ročné poistné za
jednotlivé položky danej časti predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku. Uchádzač uvedie
jednotkové ceny v EUR zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné miesta vo Formulári cenovej ponuky
v súlade s časťou B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov (zaokrúhľuje sa
matematicky).
17. Ročné sadzby poistného v promile/ročné poistné budú nemenné počas platnosti Zmluvy/Rámcovej
dohody ako aj počas platnosti následných poistných zmlúv uzatvorených na základe predmetnej
Rámcovej dohody.
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FORMULÁR CENOVEJ PONUKY
Príloha č. 1 časti B.2 SP
Predmet zákazky: „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“
Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu"
Predmet poistenia
Súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby vrátane stavebných súčastí, príslušenstva a obstarania hmotného
majetku

Poistná suma
26 565 000,00 €

Spoluúčasť
5% min. 100,00 €

Spôsob
poistenia

Ročná
sadzba v ‰

nová cena

Tabuľka č. 1
Ročné
poistné v €
- €

Odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady na spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami

200 000,00 €

5% min. 100,00 €

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou zo SR a zahraničia

nová cena, 1.
riziko

- €

náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v sobotu a nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/
- €
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Predmet poistenia
Nehnuteľný majetok - budovy, haly, stavby vrátane stavebných súčastí a technológií budov, hál a stavieb - strojné a
elektronické príslušenstvo
Pozn:* Poistenie pre prípad odcudzenia zahŕňa aj riziko vandalizmus (okrem Preprava peňazí, cenností a cenín - v zmysle zadania)

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla

Poistná suma
100 000,00 €

Spoluúčasť
100,00 €

Spôsob
poistenia
nová cena, 1.
riziko

Ročná
sadzba v ‰

Ročné
poistné v €
- €
- €
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Predmet poistenia

Poistná suma

Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov a stavieb /vrátane fólií, nápisov a
malieb/, súbor sklenných pultov, sklenných vitrín, sklenných stien vo vnútri budov, sklá na informačných tabuliach,
svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

15 000,00 €

Spoluúčasť
0,00 €

Spôsob
poistenia

*Ročná
sadzba v ‰

*Ročné
poistné v €

nová cena, 1.
riziko

- €

- €
Poistenie strojov a elektroniky
Predmet poistenia

Poistná suma

Technologické vybavenie budov, hál a stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo

Spoluúčasť

Spôsob
poistenia

*Ročná
sadzba v ‰

*Ročné
poistné v €

50 000,00 €

- €

Demolačné, demontážne a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce

5% min. 100,00 €
15 000,00 €

náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami

nová cena, 1.
riziko
- €

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia
náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v sobotu a nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
- €
ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :
- €

* Navrhovaná ročná sadzba v ‰ a cena bude zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetnej služby vrátane dopravných nákladov, poplatkov,
prípadne iných nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky
** Budovy sú riadne udržiavané a v prevádzkyschopnom stave
*** Za posledné 3 roky neevidujeme škodu na danom majetku, ktorá by bola riešená cez poistenie
**** Poistenie strojov a elektroniky: Jedná sa o technologické vybavenie budov, hál a stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo ako napr. výťahy,
klimatizácia, vzduchotechnika, kotolne, kamerový systém, atd. ktoré sú súčasťou nehnuteľného majetku ako súčasť nehnuteľnosti. Nakoľko sú súčasťou
stavby neevidujeme ich samostatne ako hnuteľné veci.
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V ……………….…….., dňa ....................
…………………………….......................
meno a podpis uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).
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Poistenie zodpovednosti za škodu

Tabuľka č. 2
*Ročná sadzba

Predmet poistenia

Poistná suma

všeobecná - prevádzková zodpovednosť

50 000,00
€

Spôsob poistenia

Spoluúčasť

limit plnenia

*Ročné poistné v €

v‰

30,00

-

€

€
€

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :

€

* Navrhovaná ročná sadzba v ‰ a cena bude zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetnej služby vrátane dopravných
nákladov, poplatkov, prípadne iných nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky .

V ……………….…….., dňa ....................
…………………………….......................
meno a podpis uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).
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Tabuľka č. 3
Sumár
Ročné poistné
Poistenie majetku
Poistenie zodpovednosti za škodu

Tabuľka č. 1
Tabuľka č. 2

- €
- €

Celkové ročné poistné spolu:

x

- €

Celkové poistné za 4 roky spolu:

x

- €

V ……………….…….., dňa ....................
…………………………….......................
meno a podpis uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).
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FORMULÁR CENOVEJ PONUKY
Príloha č. 1 časti B.2 SP
Predmet zákazky: „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“
Časť 2. Zákazky: "Havarijné poistenie motorových vozidiel"

Por.č.

1

Názov vozidla

DACIA Duster

EČV

Druh MV

Karoséria

VIN

Rok
výroby

Zdvihový
objem
valcov
(cm3)

Výkon
motora
(kW)

BL646GN

osobné

SUV

UU1HSDCN549151828

2013

1 598

77

1710

EU

5

BA

11 862,00 €

EU

5

BA

12 162,00 €

EU

5

BA

12 162,00 €

Celková Územná
Počet
hmotnosť platnosť sedadiel

2

DACIA Duster

BL298GN

osobné

SUV

UU1HSDCN549383655

2013

1 598

77

1710

3

DACIA Duster
RENAULT
Fluence

BL619GN

osobné

SUV

UU1HSDCN548586038

2013

1 598

77

1710

BL953FV

osobné

sedan

VF1LZB10549451647

2013

1 598

82

4

1747

Palivo

Obstarávacia cena
s DPH

EU

5

BA

15 134,00 €

5

DACIA Duster

BL332FD

osobné

SUV

UU1HSDA0N48631729

2013

1 461

66

2900

EU

5

BA

15 165,00 €

6

DACIA Duster

BL283FD

osobné

SUV

UU1HSDA0N48631731

2013

1 461

66

2900

EU

5

BA

15 165,00 €

7

DACIA Duster

BL798FC

osobné

SUV

UU1HSDA0N48631732

2013

1 461

66

2900

EU

5

BA

15 165,00 €

8

DACIA Duster

BL314FD

osobné

SUV

UU1HSDA0N48631730

2013

1 461

66

2900

EU

5

BA

15 165,00 €

9

DACIA Duster

BL300FD

osobné

SUV

UU1HSDCN548586162

2013

1 598

77

3300

EU

5

BA

11 465,00 €

10

DACIA Duster

BL294FD

osobné

SUV

UU1HSDCN548586163

2013

1 598

77

3300

EU

5

BA

11 465,00 €

110

2025

EU

5

NM

25 020,00 €

EU

9

NM

31 457,00 €

11

Renault Laguna

BL293FD

osobné

sedan

VF1BT32G647342531

2013

2 756

12

Renault Traffic

BL630HY

mikrobus

kombi

VF1JLR1B2EY780687

2014

1 995

84

3035

13

Ford Ranger

BL695NR

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PGK80748

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

30 605,00 €

14

Ford Ranger

BL681NR

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PGK81184

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

30 605,00 €

15

Ford Ranger

BL665NR

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PFU28631

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

29 665,00 €

16

Ford Ranger

BL993NP

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PFU28614

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

29 665,00 €

17

Ford Ranger

BL837NO

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PFM29110

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

29 665,00 €

18

Ford Ranger

BL662NR

osobné

SUV

6FPPXXMJ2PFM29101

2016

2198

118

3200

EU

5

NM

29 665,00 €

19

Ford Focus

BL283NP

osobné

kombi

WF06XXGCC6GB43711

2016

1499

88

1900

EU

5

NM

18 947,00 €
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20

Ford Mondeo

BL669NR

osobné

sedan

WF0EXXWPCEGK32861

2016

1997

110

2260

EU

5

NM

26 154,00 €

21

Ford Transit

BL670NR

osobné

dodávka

WF0XXXTTGXGK80396

2016

1995

96

3500

EU

3

NM

22 692,00 €

22

JEEP RENEGATE

BL131SX

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39288

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

23

JEEP RENEGATE

BL133SX

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39014

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

24

JEEP RENEGATE

BL158SX

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39129

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

25

JEEP RENEGATE

BL356SV

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39867

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

26

JEEP RENEGATE

BL614SV

osobné

SUV

1C4BU0000JPH39185

2018

1956

88

2010

EU

5

NM

24 430,00 €

xx
xx
xx

30 000,00 €

Predpokladaný nákup nových vozidiel
1

xx

xx

osobné

SUV

xx

xx

1598

xx

xx

EU

5

2

xx

xx

osobné

sedan

xx

xx

2756

xx

xx

EU

5

3

xx

xx

osobné

dodávka

xx

xx

2198

xx

xx

EU

5

43 000,00 €
20 000,00 €

sumár

654 200,00
€

Poistné spolu za 4 roky
* Navrhované ročné poistné bude zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetnej služby vrátane dopravných nákladov, poplatkov, prípadne iných nákladov spojených s dodaním predmetu
zákazky .

V ……………….…….., dňa ....................
…………………………….......................
meno a podpis uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).
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FORMULÁR CENOVEJ PONUKY
Príloha č. 1 časti B.2 SP
Predmet zákazky: „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“
Časť 3. Zákazky: "Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov"

Por.č.

Názov vozidla

EČV

Typ

Limit plnenia v
mil. EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster
RENAULT Fluence
SPORTJACHT LPB 207P
Škoda Octavia Combi
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
Opel Combo
DESTA BVH1622S
SPORTJACHT LPB 207P
Opel Combo
Opel Combo
SPORTJACHTPS600.1
DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster
DACIA Duster

BL646GN
BL298GN
BL619GN
BL953FV
BA088YM
BA124IJ
BA601KI
BA602KI
BA603KI
BA708MO
BA710MO
BA604KI
..
KE263YC
BA712MO
BA713MO
BA925YI

osobné
osobné
osobné
osobné
príves
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
pracovný stroj
príves
osobné
osobné
príves
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné

5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil

BL332FD
BL283FD
BL798FC
BL314FD
BL300FD

VIN

Rok
výroby

Zdvihový
objem
valcov
(cm3)

Výkon
motora
(kW)

Celková
hmotnosť

Počet
sedadiel

UU1HSDCN549151828
UU1HSDCN549383655
UU1HSDCN548586038
VF1LZB10549451647
4217
TMBHX41U332800470
W0L0XCF0643046798
W0L0XCF0643046925
W0L0XCF0643047230
W0L0XCF0653051799
W0L0XCF2553052120
W0L0XCF0643046927
10998
4219
W0L0XCF0653052129
W0L0XCF0653052127
4173

2013
2013
2013
2013
1984
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2004
1980
1984
2005
2005
1990

1598
1598
1598
1598
0
1595
1598
1598
1598
1364
1364
1598
3200
0
1364
1364
0

77
77
77
82
0
75
64
64
64
66
66
64
0
0
66
66
0

1710
1710
1710
1747
350
1805
1745
1745
1745
1725
1710
1745
0
350
1725
1725
600

5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
2
5
0
0
5
5
0

UU1HSDA0N48631729
UU1HSDA0N48631731
UU1HSDA0N48631732
UU1HSDA0N48631730
UU1HSDCN548586162

2013
2013
2013
2013
2013

1461
1461
1461
1461
1598

66
66
66
66
77

2900
2900
2900
2900
3300

5
5
5
5
5
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23
DACIA Duster
24
Renault Laguna
25
KAK NLK 12/750
26
Renault Traffic
27
Ford Ranger
28
Ford Ranger
29
Ford Ranger
30
Ford Ranger
31
Ford Ranger
32
Ford Ranger
33
Ford Focus
34
Ford Mondeo
35
Ford Transit
36
JEEP RENEGATE
37
JEEP RENEGATE
38
JEEP RENEGATE
39
JEEP RENEGATE
40
JEEP RENEGATE
Predpokladaný nákup nových vozidiel
1
xx
2
xx
3
xx

5,24 mil/1,05 mil UU1HSDCN548586163
5,24 mil/1,05 mil VF1BT32G647342531
5,24 mil/1,05 mil
13/93
5,24 mil/1,05 mil
VF1JLR1B2EY780687
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PGK80748
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PGK81184
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PFU28631
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PFU28614
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PFM29110
5,24 mil/1,05 mil 6FPPXXMJ2PFM29101
5,24 mil/1,05 mil WF06XXGCC6GB43711
5,24 mil/1,05 mil WF0EXXWPCEGK32861
5,24 mil/1,05 mil WF0XXXTTGXGK80396
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39288
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39014
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39129
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39867
5,24 mil/1,05 mil 1C4BU0000JPH39185

BL294FD
BL293FD
SN033YA
BL630HY
BL695NR
BL681NR
BL665NR
BL993NP
BL837NO
BL662NR
BL283NP
BL669NR
BL670NR
BL131SX
BL133SX
BL158SX
BL356SV

osobné
osobné
príves
mikrobus
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné
osobné

BL614SV

osobné

xx
xx

xx
xx

5,24 mil/1,05 mil
5,24 mil/1,05 mil

xx
xx

xx

xx

5,24 mil/1,05 mil

xx

xx
xx
xx

2013
2013
1993
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2018
2018
2018
2018

1598
1997
0
1995
2198
2198
2198
2198
2198
2198
1499
1997
1995
1956
1956
1956
1956

77
110
0
84
118
118
118
118
118
118
88
110
96
88
88
88
88

3300
2025

3200
3200
3200
3200
3200
3200
1900
2260
3500
2010
2010
2010
2010

5
5
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5

2018

1956

88

2010

5

1598
2198

xx

xx

xx

xx

xx

xx

2198

xx

xx

750
3035

xx

Celkom €
celkom za 4roky
* Navrhované ročné poistné bude zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetnej služby vrátane dopravných nákladov, poplatkov, prípadne iných nákladov spojených s dodaním predmetu
zákazky .

V ……………….…….., dňa ....................
…………………………….......................
meno a podpis uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Výsledkom tohto obstarávania bude
•
Pre Časť 1 zákazky: uzavretie zmluvy o poistení majetku (ďalej len „Zmluvy“) s úspešným
uchádzačom, ktorý splní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet danej časti zákazky
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v bode 3 týchto súťažných podkladov v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v zmysle ustanovení § 262 a §
269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a s použitím ustanovení § 788 zák. č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
Zákony. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv SR vedenom Úradom vlády SR.
•

Pre Časť 2 a Časť 3 zákazky: uzavretie rámcovej dohody o poistení majetku (ďalej len „Rámcová
dohoda“) s úspešným uchádzačom, ktorý splní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
danej časti zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v bode 3 týchto súťažných
podkladov v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a
v zmysle ustanovení § 262 a § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a s použitím
ustanovení § 788 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Zákony. Rámcová dohoda pre danú časť zákazky bude
uzatvorená na dobu určitú 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Rámcová dohoda
nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv SR vedenom Úradom vlády SR.
Podpis Zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a Rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky)
s úspešným uchádzačom zo strany verejného obstarávateľa bude realizovaný po udelení súhlasu na
podpis Zmluvy/Rámcovej dohody s úspešným uchádzačom zriaďovateľom verejného obstarávateľa Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Zmluva/Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť
B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 –
„Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov.
Na základe Rámcovej dohody o poistení pre danú časť zákazky /Časť 2 zákazky, Časť 3 zákazky/ budú
uzatvorené samostatné poistné zmluvy nasledovne:
Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“ - Celkovo na všetky motorové vozidlá
uvedené v časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov t.j. súbor vozidiel, ktoré
budú v čase uzatvorenia poistenej zmluvy vo vlastníctve verejného obstarávateľa na dobu 48 mesiacov
odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.
Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov“ - Celkovo na
všetky motorové vozidlá a prívesné vozíky uvedené v časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“ týchto
súťažných podkladov t.j. súbor vozidiel, ktoré budú v čase uzatvorenia poistenej zmluvy vo vlastníctve
verejného obstarávateľa na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.
Samostatné poistné zmluvy budú uzatvorené na základe výzvy (požiadavky) verejného obstarávateľa
ako Poisteného.
Zmluvu/Rámcovú dohodu, ktorá bude výsledkom tohto obstarávania možno zmeniť počas jej trvania bez
nového obstarávania, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k uzatvorenej Zmluve/Rámcovej dohode budú pre zmluvné
strany záväzné len vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako dodatok k Zmluve/Rámcovej dohode,
obojstranne odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
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Podmienky pre vypracovanie návrhu Zmluvy/Rámcovej dohody
Zmluva/Rámcová dohoda bude uzavretá pre danú časť predmetu zákazky. Návrh Zmluvy (pre Časť 1
zákazky) a Rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky) vyhotoví a predloží uchádzač.
Zmluva/Rámcová dohoda pre danú časť predmetu zákazky nesmie byť v rozpore s výzvou na
predkladanie ponúk, so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou uchádzačom pre predmet
zákazky.
Upozornenie :
Uchádzač musí predložiť návrh Zmluvy/Rámcovej dohody pre danú časť predmetu zákazky, na ktorú
predkladá ponuku, podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom
doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny,
štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom
doklade.
Obchodné podmienky vo forme vzoru Zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a Rámcovej dohody (pre Časť 2
zákazky a Časť 3 zákazky) sú nasledovné:
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Číslo zmluvy Poisťovateľa:

Číslo zmluvy Poistného:

Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
uzavretá podľa ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a
v zmysle ustanovení § 262 a § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a s použitím
ustanovení § 788 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré Zákony
uzatvorená medzi:
Poistený:
Obchodné meno:
Sídlo:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ
IČO :
317 536 04
DIČ:
2020719646
IČ DPH:
SK2020719646
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN
SK37 8180 0000 0070 0039 0960
Kód banky:
SPSRSKBA
Osoba oprávnená konať v mene odberateľa:
- vo veciach zmluvných:
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ
- vo veciach technických:
Ing. Ľubica Sokolíková, riaditeľ pre ekonomiku
tel. 02/59375232, lubica.sokolikova@geology.sk
Právna forma:
Príspevková organizácia zriadená MŽP SR, zriaďovacia listina vydaná
Rozhodnutím MŽP SR zo 14. júla 2015 č. 25/2015 – 1.6
(ďalej len „Poistený“)
a

Poisťovateľ:
Obchodné meno:
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ..., vložka č. ..., oddiel: ...
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Tel.:
Fax.:
e-mail:
(ďalej len „Poisťovateľ“)
(ďalej Poistený a Poisťovateľ spolu len „Zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len „Zmluvná strana“)

(A)

Preambula
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania, podľa § 56 zákona o verejnom
obstarávaní. Poistený ako verejný obstarávateľ vyhlásil súťaž v súlade s ust. § 112 a nasl. zákona
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o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“. Výzva na predkladanie
ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. ........................................
(B) V predmetnej súťaži bol Poisťovateľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač pre:
Pre Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu“
predmetu zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi a zákonom
o verejnom obstarávaní a na základe toho Poistený a Poisťovateľ uzatvárajú túto Zmluvu o poistení
majetku a zodpovednosti za škodu (ďalej len ako „Zmluva“).
(C)

Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými dojednaniami
(ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade ak by Všeobecné poistné podmienky, OPP a Zmluvné
dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah
poistného krytia v rozsahu tejto Zmluvy a jej príloh, majú ustanovenia definované v rozsahu podľa
tejto Zmuvy a jej príloh prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo
Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach.

(E)

„Poisteným“ je v zmysle Občianskeho zákonníka okrem Poistníka aj ten, na ktorého sa po
podpísaní Poistnej zmluvy poistenie vzťahuje. Poistený je správcom majetku štátu, je oprávnený a
povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním,
nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne
prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo
zmenšeniu. Správu majetku štátu rieši zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 278/1993 o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je poistenie majetku SR v správe alebo vlastníctve Poisteného (na
komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových
zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla) a poistenie
zodpovednosti za škodu Poisteného
na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy v súlade so Súťažnými podkladmi zo dňa 30.05.2019 a Cenovou
ponukou zo dňa..............
1.2 Predmet a rozsah poistenia:
1.2.1 Poistenie majetku
1.2.1.1 Komplexné živelné riziko
Poistenie sa vzťahuje na:
a) súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby, vrátane stavebných súčastí,
príslušenstva a obstarania hmotného majetku, na novú cenu,
b) odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady, na prvé riziko.
Požadovaný minimálny rozsah poistenia majetku pre prípad poškodenia:
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho
nákladu,
e) víchricou – min. 75 km/h,
f) povodňou alebo záplavou,
g) ľadovcom,
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti
s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
i) zosúvaním alebo zrútením lavín,
j) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej
veci,
k) zemetrasením,
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l) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a
z vodovodných zariadení vrátane poplatkov (vodné, stočné) za vodu, ktorá unikla
z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny,
m) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
n) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
r) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré
vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení
živelnej udalosti,
s) dymom vznikajúcim pri požiari,
t) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo
katastrofickým lejakom,
u) krádežou poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie
uvedenými náhodnými udalosťami,
v) ľadochodmi – škody spôsobené v dôsledku deštruktívneho pôsobenia pohybujúcich sa
ľadových krýh alebo ľadovej hmoty na poistenú vec,
w) prívalom bahna – škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia hmoty s konzistenciou
veľmi hustej tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol na poistenú vec; vznik takéhoto
prívalu (prúdu) bahna je náhly a je zapríčinený prírodnými vplyvmi,
x) spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami alebo
katastrofickým lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu,
y) ťarchou snehu a námrazy,
z) atmosférickými zrážkami a nepriamym úderom blesku
aa) nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou.
Osobitné dojednania
a) Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak
úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu majetku Poisteného, proti
osobe Poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
b) Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj
majetok, ktorý je obstaraný z finančných prostriedkov fondov Európskej Únie a štátneho
rozpočtu.
c) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na spevnené plochy a úpravy územia,
pozemné komunikácie, oplotenia, kanalizácie, ČOV a iné líniové stavby, nadzemné
a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody, inžinierske siete,
ktoré sú majetkom Poisteného.
d) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy.
e) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby, dokončené budovy
a stavby, ktoré nie sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas doby ich
rekonštrukcie, evidované na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
f) Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž a remontáž poškodených a ostatných nepoškodených poistených vecí,
vykonané v súvislosti so znovu obstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených
alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca, náklady na
hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady spojené
s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou
dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas víkendov a sviatkov,
ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo
zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj
v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo
náhradných dielov. Pre tieto položky je v Prílohe č. 1 - Tabuľka č. 1 stanovená
samostatná poistná suma.
g) Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
h) Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
i) Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody, ktoré vznikli
v súvislosti so živelnou udalosťou, napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri prácach

67

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby
na zmiernenie škody, škody spôsobené hasiacim médiom pri likvidácii požiaru a pod.,
nejedná sa o priame finančné škody.
j) Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov. Ak Poistený neuskutoční opravu
poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od vzniku
poistnej udalosti.
k) Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia
zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátene
zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na
potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného
kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom
prasknutia alebo zamrznutia potrubia.
l) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené spätným vystúpením
vody z kanalizačného potrubia a spôsobené vodou vnikajúcou do budov a stavieb
následkom zvýšenia hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou
a záplavou.
m) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie so
spoluúčasťou 30,00 €.
n) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za
uniknutú vodu do výšky 3 330,00 € za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000,00 € za
poistné obdobie. Poisťovateľ pri takejto škode uplatní spoluúčasť 30,00 €.
o) Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné úpravy
vrátane vecí v týchto budovách uložených.
p) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých
súčastí (uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti), ktoré je nutné vynaložiť pri oprave
alebo znovunadobudnutí poistenej budovy.
q) V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len
raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie viac po sebe
nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom,
ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť.
r) Dojednáva sa, že pokiaľ umelecké dielo alebo umelecko-remeselné dielo, ktoré je
stavebnou súčasťou poistenej budovy alebo poistenej inej stavby (ďalej len „dielo“) bolo
v dôsledku poistnej udalosti:
- poškodené, vzniká Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil primerane
vynaložené náklady na jeho uvedenie do pôvodného stavu bezprostredne pred
poistnou udalosťou,
- zničené, vzniká Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil primerane vynaložené
náklady na zhotovenie jeho umeleckej alebo umelecko-remeselnej kópie.
s) Pokiaľ nie je možné dielo do pôvodného stavu uviesť alebo nie je možné kópiu diela
zhotoviť, vzniká Poistenému právo, aby mu Poisťovateľ vyplatil cenu diela zistenú
znaleckým posudkom zníženú o cenu zbytkov diela, najviac však pre tieto diela
dojednanou poistnou sumou alebo sumu limitu poistného plnenia, pričom Poisťovateľ
vyplatí nižšiu z uvedených súm.
t) Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom
čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci rovnakého druhu
a účelu. Pri poistení na novú cenu resp. na 1. riziko na novú cenu, budú vzniknuté škody
plnené v novej cene nezávisle od miery opotrebenia.
u) Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko
nastala poistná udalosť a Poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, Poisťovateľ
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej
sumy Poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného
obdobia vždy v pôvodnej výške.
v) Záplavou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá
určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
w) Povodňou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie definícia povodne v zmysle zákona č.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie hladiny

68

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby
vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo
sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je dočasne
zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza k zaplaveniu vnútornými
vodami. Zároveň sa pre účely Poistnej zmluvy povodňou rozumie aj vyhlásenie II. stupňa
povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity
(stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov.
x) Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
y) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym turbulentným
charakterom vetra, vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru prípadne účinkami
malo priestorových turbulentných vírov s malým polomerom a krátkou dobou trvania,
ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poškodeného objektu a na deštrukciu objektu
mali zásadný vplyv. Pri poškodení objektu z uvedených príčin nie je rozhodujúce pre
posudzovanie vzniku poistnej udalosti aká rýchlosť vetra bola zaznamenaná v najbližšej
meracej stanici SHMÚ, ale rozhodujúcim ukazovateľom je
prejav lokálneho
deštrukčného účinku vetra na poškodenie objektu.
z) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne
poistné plnenie so spoluúčasťou 30,00 €. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa
považujú veci, ktoré k nej podľa svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez toho,
aby sa budova alebo stavba tým neznehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú k budove
alebo stavbe pevne pripojené (napr. okná, dvere, priečky, obklady, inštalácie, podlahy,
maľby stien, tapety...).
aa) Dojednáva sa, že poisťovateľ nebude vyžadovať inštaláciu spätných uzáverov, pokiaľ
tieto neboli súčasťou projektu stavby.
bb) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené únikom vody zo
strešných žľabov a vnútorných alebo voľne vedúcich vonkajších zvodov.
cc) Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v
priebehu poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu
výšku 10% z dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok.
1.2.1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej
veci nasledujúcim spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho
riadne otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe
stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok,
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom,
ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je
určený na jej riadne otvorenie,
f) krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace
poistenú vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané,
pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku
inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný,
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti Poistenému, jeho
pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.
Osobitné dojednania
a) Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak
úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti
osobe Poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
b) Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus (zistený aj
nezistený páchateľ).
c) Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej
veci spáchané inou osobou ako Poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného
priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
d) Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako Poistený spácha úmyselné
poškodenie alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
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e) Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe
aj estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
f) Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre
prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie
umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln,
rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť
pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlová brúska a pod.).
g) Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb, líniové stavby,
nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody,
inžinierske siete evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
h) Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko
nastala poistná udalosť a Poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, Poisťovateľ
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej
sumy Poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného
obdobia vždy v pôvodnej výške.
i) Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom
čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci rovnakého druhu
a účelu. Pri poistení na novú cenu resp. na 1. riziko na novú cenu, budú vzniknuté škody
plnené v novej cene nezávisle od miery opotrebenia.
j) Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
k) Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie
Mestskou políciou a to do výšky škody 266,55 €.
l) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na DPH, ktorú je poistený povinný v zmysle
zákona vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za poistené veci v prípade
poistnej udalosti.
1.2.1.3 Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia technologického vybavenia budov, hál a stavieb
akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a
obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja alebo elektroniky.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu
nevzťahuje záruka výrobcu),
b) konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja,
vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
c) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
d) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
e) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
f) pádom stroja,
g) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
h) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku),
i) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
j) vniknutie cudzieho predmetu.
Osobitné dojednania
a) Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
b) Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž a remontáž poškodených a ostatných nepoškodených poistených vecí,
vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených
alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca, náklady na
hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady spojené
s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou
dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas víkendov a sviatkov,
ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo
zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj
v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo
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c)

d)
e)
f)

náhradných dielov. Pre tieto položky je v Prílohe č. 1 - Tabuľka č. 1 stanovená
samostatná poistná suma.
Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko
nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, Poisťovateľ
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej
sumy Poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného
obdobia vždy v pôvodnej výške.
Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom
čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec rovnakého druhu
a účelu.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované
v hardwarovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a
záznamov programového vybavenia strojov.
Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál, líniové stavby, nadzemné a
podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody, inžinierske siete
evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.

1.2.1.4 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci – sklo, sklenené výplne,
fólie na sklách, sklo so špeciálnou povrchovou úpravou (nápisy, maľby, gravírovanie, iná
výzdoba na skle), svetelné a neónové nápisy a reklamy – akoukoľvek náhodnou udalosťou
okrem prípadov uvedených v nasledujúcom bode.
Poistenie sa nevzťahuje :
a) na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
b) na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
c) pri montáži a demontáži poistených vecí,
d) na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v mieste poistenia.
Osobitné dojednania
a) Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom
čase rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec rovnakého druhu
a účelu.
b) Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
c) Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny,
presklené zábradlia, sklenené steny a steny z bezpečnostného skla a plexiskla (napr.
steny zastávok).
d) Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy, svetelné
nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
e) Dojednáva sa, že pri poistení na nové ceny uhradí Poisťovateľ primerané náklady na
opravu alebo znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej veci až do výšky nákladov na jej
znovunadobudnutie ku dňu vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných
zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú v Rámcovej dohode.
f) Poistenie sa dojednáva na l. riziko. Pod pojmom “Poistenie na 1. riziko” sa rozumie
“Poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu
poistného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo
právo na poistné plnenie, Poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy Poisťovateľ urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú
časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná
poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
1.2.1.5 Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými
dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade ak by Všeobecné poistné
podmienky, OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek
spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa
opisu služby, majú ustanovenia definované v rozsahu podľa opisu služby prednosť pred
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akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných
podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach.
1.2.1.6 Prehľad poistných súm je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Tabuľka č. 1.
1.2.1.7 Spoluúčasť je pevne stanovená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Tabuľka č. 1.
1.2.2 Poistenie zodpovednosti za škodu
1.2.2.1 Požadovaný rozsah poistenia zodpovednosti za škodu.
1.2.2.2 Územná platnosť poistenia: Slovenská republika a Európa.
1.2.2.3 Poistná suma: 50 000,00 € agregovaný limit pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré
nastanú v priebehu poistného obdobia.
1.2.2.4 Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 30,00 €
pre jednu a každú škodovú udalosť.
1.2.2.5 Rozsah poistného krytia poistenia zodpovednosti za škodu:
1.2.2.5.1 Z poistenia zodpovednosti za škodu má Poistený právo, aby Poisťovateľ za
neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu
škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví alebo na veci ako aj inú
majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na
zdraví, ak Poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných
právnych predpisov.
1.2.2.5.2 Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú
prevádzkovou činnosťou vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú
vadným výrobkom.
1.2.2.5.3 Predmet poistenia:
a) činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra
a zriaďovacích listín, štatútu
b) činnosti vykonávané poistníkom vyplývajúce alebo súvisiace so
zabezpečením geologického výskumu a prieskumu
1.2.2.5.4 Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby
alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
1.2.2.5.5 Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane
následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty
funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec.
1.2.2.5.6 Výrobok znamená:
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná
alebo daná do obehu Poisteným alebo ním poverenou osobou,
b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované
Poisteným, alebo
c) práca vykonaná Poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane
materiálu alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou.
1.2.2.6 Poisťovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie na základe princípu
„CLAIM MADE“:
1.2.2.6.1 ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému počas doby
trvania poistenia a zároveň sa,
1.2.2.6.2 nárok vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo pred skončením doby trvania
poistenia uvedenej v poistnej zmluve, najskôr však po dátume začiatku
poistenia alebo po retroaktívnom dátume.
1.2.2.7 Retroaktívny dátum: 3 roky pred dátumom, v ktorom Poistná zmluva nadobudla
platnosť a účinnosť.
1.2.2.8 Za dátum uplatnenia nároku sa považuje deň, kedy Poistený obdržal od poškodeného
prvýkrát písomné oznámenie o uplatnení nároku.
1.2.2.9 Škodové udalosti, ktoré vznikli, bez ohľadu na počet poškodených osôb, z jednej
príčiny alebo z viacerých príčin, pokiaľ medzi nimi existuje príčinná, miestna, časová,
právna, ekonomická, technická alebo iná priama vecná príčinná súvislosť sa považujú
za sériovú škodovú udalosť. Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa považuje
vznik prvej škody v dobe poistenia.
1.2.2.10 Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
1.2.2.10.1 Regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Poistenie sa vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania
zamestnancov Poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje aj
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na regresné nároky z titulu škody na zdraví vzniknutej ako následok
škodovej udalosti, ktorá nastala najskôr 3 roky pred dátumom
nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na
regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.
1.2.2.10.2 Nehnuteľnosti v nájme.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu na
nehnuteľnostiach, ktoré má Poistený v nájme, alebo ich z iného dôvodu
užíva.
1.2.2.10.3 Veci prevzaté.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť Poisteného za škodu na
hnuteľných veciach ktoré si Poistený alebo za neho konajúce osoby
požičali, prenajali alebo inak užívajú (napr. vystavovanie umeleckých diel)
alebo na veciach, ktoré Poistený prevzal za účelom spracovania,
prepravovania, opravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo vykonania
odbornej pomoci alebo ich z iného dôvodu užíva. Toto krytie sa nevzťahuje
na veci, ktoré Poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy.
1.2.2.10.4 Vlastnícke právo.
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené výkonom
vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré Poistený
vlastní, prenajíma, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ Poistený za
takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
1.2.2.10.5 Zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za
škodu na veciach, ktoré si u Poisteného jeho zamestnanci odložili pri
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to
určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Pre účely tohto
poistného krytia škoda znamená aj krádež veci, ktorú si zamestnanec
odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, na
mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, avšak
len za predpokladu, že ku krádeži došlo preukázateľne násilným
prekonaním fyzických prekážok alebo opatrení chrániacich vec pred
krádežou. Každá krádež veci zamestnanca musí byť šetrená orgánmi
polície.
1.2.2.10.6 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu
spôsobenú odcudzením peňazí a cenností zamestnancov do sublimitu
664,00 € pre jednu škodovú udalosť a 2 000,00 € pre všetky škodové
udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia.
1.2.2.10.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach.
a) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú na veciach, ktoré boli osobami vnesené do zariadenia a ak je s
prevádzkou niektorej činnosti Poisteného spravidla spojené odkladanie
vecí, aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na
mieste, kde sa obvykle odkladajú, pokiaľ Poistený za takúto škodu
zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
1.2.2.10.8 Nadzemné a podzemné vedenia.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody na
nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.
1.2.2.10.9 Škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku.
Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z
vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla
Poisteným. Táto výluka sa však nevzťahuje na škody spôsobené
prevádzkou strojov na automobilovom podvozku, ak škoda nastane v
dôsledku používania týchto strojov.
1.2.2.10.10 Plesne a huby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z plesní
alebo húb akéhokoľvek druhu.
1.2.2.10.11 Infekčné choroby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu
z infekčných chorôb.
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1.2.2.10.12 Organizácia športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
a výstav.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri
športovej činnosti, slávnosti, slávnostnom sprievode alebo inej kultúrnozábavnej akcii.
1.2.2.10.13 Poistenie zabraňujúcich nákladov .
Dojednáva sa, že sa poistenie vzťahuje aj na:
a) náklady vynaložené Poisteným na zábranu bezprostredne hroziacej
náhodnej a neočakávanej škody, pri ktorej možno s dostatočnou
pravdepodobnosťou očakávať, že v blízkej budúcnosti nastane,
b) zmiernenie následkov škody pokiaľ boli primerané okolnostiam.
1.2.2.10.14 Poistenie zabraňujúcich nákladov sa nevzťahuje na akékoľvek náklady
vynaložené Poisteným na údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie
prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia.
1.2.2.10.15 Náhrady nákladov právnej obhajoby:
Poisťovateľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom
vzniku práva na plnenie Poisťovateľa za Poisteného výdavky:
- obhajoby Poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní
vedenom proti Poistenému,
- občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto
konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti Poisteného alebo výšky plnenia
Poisťovateľa, pokiaľ je Poistený povinný ich uhradiť, ako aj všetky trovy právneho
zastúpenia Poisteného ako aj trovy protistrán v prípade, ak Poistený nebude mať
v konaní úspech a vznikne mu povinnosť nahradiť trovy protistrany,
- náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté
poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je Poistený povinný ich uhradiť,
- náklady na zistenie príčiny vzniku škody.
1.2.2.11 Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými
poistnými podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani
zmluvnými dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade ak by
Všeobecné poistné podmienky, OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré
by akýmkoľvek spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu
poistenia podľa opisu služby, majú ustanovenia definované v rozsahu podľa opisu
služby prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo
Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach.
1.2.2.12 Prehľad poistných súm a pevne stanovených spoluúčastí podľa Prílohy č. 1 tejto
Zmluvy - Tabuľka č. 2.
1.3

Bližšia špecifikácia predmetu poistenia vrátane prehľadu poistných súm a pevne stanovených
spoluúčastí je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

1.4 Poistený sa zaväzuje poskytnúť Poisťovateľovi súčinnosť pri plnení záväzku Poisťovateľa podľa tejto
Zmluvy.
1.5 Poistený sa zaväzuje zaplatiť Poisťovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu vo výške podľa
Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a za podmienok uvedených v článku III. tejto Zmluvy.
Článok II.
Miesto plnenia, poistná doba, poistné obdobie
2.1

Miesto poskytnutia služby:
Miesto poistenia:
Poistenie nehnuteľného majetku v rámci celého ŠGÚDŠ /t.j. všetkých objektov Poisteného/ na
adresách:
- ŠGÚDŠ, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava
- ŠGÚDŠ, Galvániho 18, 821 04 Bratislava
- ŠGÚDŠ, Králová pri Senci č 675, 900 50 Králová pri Senci
- ŠGÚDŠ, Jesenského 8, 040 01 Košice 1
- ŠGÚDŠ, Železničná 135, 049 21 Betliar
- ŠGÚDŠ, Sásovská cesta č. 16, 974 11 Banská Bystrica
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- ŠGÚDŠ, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Poistenie zodpovednosti za škodu:
- V rámci celej Európy v zmysle platnej legislatívy
Miesto dodania predmetu zmluvy/poistných zmlúv: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
2.2

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti.

2.3

Poistenie začína od dátumu nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy ako začiatok poistenia
a dojednáva sa na dobu určitú počas platnosti Zmluvy, resp. podľa ustanovení nasledujúceho
bodu.

2.4

Lehota poskytnutia služby:
a) začiatok poistenia odo dňa nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy (od 00:00 h.),
b)

koniec poistenia do dňa ukončenia účinnosti Poistnej zmluvy (do 24.00 h.).

2.5. V prípade ak počas trvania poistnej zmluvy príde k zúženiu rozsahu poistenia z titulu prevodu
správy poisteného majetku alebo vlastníckeho práva poisteného majetku Poisťovateľ zníži
v alikvótnej sume sumu poistného.
Článok III.
Spôsob a podmienky dojednávania poistenia
3.1

Poistenie sa dojednáva pre veci, ktoré sú príp. budú majetkom Poistníka:
3.1.1 Poistník ich má vo vlastníctve alebo sa nachádzajú v jeho správe a sú vedené v účtovníctve
alebo v majetkovej evidencii
3.1.2 alebo sú v správe tretích osôb.

3.2

Ďalej sa poistenie vzťahuje aj na veci, ktoré:
3.2.1 má Poistník v dočasnom užívaní na základe zmluvy ako aj
3.2.2 ktoré sú cudzie, prevzaté na základe zmluvy.

3.3

Poisťovateľ sa zaväzuje, že na žiadosť Poistníka vystaví potvrdenie o poistení majetku Poistníka
poisteného Poistnou zmluvou.

3.4

Dojednaním tejto Zmluvy je, že ročné sadzby poistného pre výpočet poistného a spoluúčasti sú
záväzné a nemenné po celú dobu trvania tejto Zmluvy.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
4.1 Poisťovateľ bude za poskytnuté plnenie predmetu zmluvy fakturovať Poistenému poistné stanovené
dohodou:
4.1.1 na základe cenovej ponuky Poisťovateľa zo dňa ................ ako uchádzača, ktorá bola
vyhodnotená ako úspešná v postupe zadávania zákazky podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý vyhlásil Poistený ako verejný obstarávateľ.
4.1.2 podľa zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva /ďalej len zákon o cenách/,
ako aj podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
4.1.3 podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
4.2 Poisťovateľ sa zaväzuje poskytovať predmet tejto Zmluvy podľa článku I. tejto Zmluvy počas
platnosti tejto Zmluvy za sumy ročného poistného stanoveného na základe ročných sadzieb
poistného v promile a predpokladaných poistných súm, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy. Ročné sadzby poistného sú v súlade s §2 citovaného zákona o cenách založené na
cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov
a primeranom zisku.
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4.3 Sumy ročného poistného pokrývajú všetky ekonomicky oprávnené náklady Poisťovateľa
poistených služieb vynaložených v súvislosti s poskytovaním predmetu plnenia tejto Zmluvy.
4.4 Ročné sadzby poistného v promile (‰) podľa ods. 4.2 tohto článku tejto Zmluvy sú sadzbami
pevnými a konečnými v súlade s § 3 citovaného zákona o cenách, t.j. nebudú sa navyšovať
o ďalšie náklady, ktoré majú byť v súlade s ods. 3 v poistných sadzbách zahrnuté. Predmetné
sadzby budú platné počas trvania tejto Zmluvy.
4.5 Sumy ročného poistného sú vyjadrené v eurách v súlade so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení
meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Vyhlášok č. 97/2008 Z.z. a č. 75/2008 Z.z. v eurách.
4.6

Výška ročného poistného pre jednotlivé predmety poistenia a pre jednotlivé riziká je uvedená
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

4.7 Poistné bude hradené štvrťročne. Ročné poistné je splatné na základe vystavených výziev na úhradu
poistného v dvoch (2) vyhotoveniach, ktoré sa Poisťovateľ zaväzuje vystaviť a doručiť Poistenému
najmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred skončením predchádzajúceho štvrťroka.
4.8 Výzvy na úhradu poistného budú mať náležitosti daňového dokladu. Budú obsahovať minimálne tieto
údaje:
- označenie Poisteného a Poisťovateľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a
Obchodného zákonníka),
- číslo Poistenej zmluvy,
- deň odoslania a deň splatnosti výzvy na úhradu poistného, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú sumu,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Poisťovateľa.
4.9 Výzvy na úhradu poistného budú uhrádzané bezhotovostným prevodom so splatnosťou do 30 dní odo
dňa prevzatia a odsúhlasenia výzvy Poisteným.
4.10 Každá výzva na úhradu poistného sa považuje za doručenú aj v prípade, ak bolo jej prevzatie
Poisteným odopreté alebo ak sa ju nepodarilo Poistenému doručiť na adresu uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy, alebo na adresu dodatočne oznámenú Poisťovateľovi ako adresa pre doručovanie, a to
tretím (3.) dňom odo dňa odoslania zásielky Poisťovateľom, bez ohľadu na úspešnosť jej doručenia.
4.11 Každá výzva na úhradu poistného musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v § 74 zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla
poistenej zmluvy podľa evidencie Poisťovateľa a Poisteného.
4.12 V prípade, že výzva na úhradu poistného vystavená Poisťovateľom nebude spĺňať požiadavky v
zmysle bodu 4.8 a 4.11 tohto článku tejto Zmluvy, Poistený je oprávnený vrátiť výzvu na úhradu
poistného bez jej zaplatenia Poisťovateľovi na prepracovanie. Počas doby prepracovávania výzvy na
úhradu poistného Poisťovateľom, nie je Poistený v omeškaní s úhradou príslušnej výzvy na úhradu
poistného, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom
doručenia opravenej (novej) výzvy na úhradu poistného, ktorá spĺňa požiadavky stanovené touto
Zmluvou o poistení a zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
zákonov.
4.13 Za uhradenie výzvy sa bude považovať deň, v ktorom bude fakturovaná suma pripísaná na účet
Poisťovateľa.
Článok V.
Dôvernosť informácií
5.1 Obidve Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by
z tejto Zmluvy alebo z Príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán
obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po zániku účinnosti tejto Zmluvy.
5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani
neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia
orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im
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sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe Príslušných právnych
predpisov.
5.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
5.3.1 informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už
v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
5.3.2 informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po
tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
5.3.3 prípady, kedy na základe Príslušných právnych predpisov alebo na základe povinnosti
uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana
poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná
informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné informácie
s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu,
5.3.4 použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych
alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
Článok VI.
Oprávnené osoby
6.1 Úkony spojené s plnením tejto Zmluvy
oprávnené osoby.

sú okrem štatutárnych orgánov oprávnené vykonávať

Oprávnené osoby za Poisteného sú osoby špecifikované v bode 6.2 tejto Zmluvy, poverené
Poisteným na výkon úkonov súvisiacich s plnením Poisteného v zmysle tejto Zmluvy, ktoré sú
oprávnené najmä poskytovať súčinnosť a informácie potrebné na riadne plnenie predmetu tejto
Zmluvy Poisťovateľom, dávať Poisťovateľovi pokyny týkajúce sa predmetu rámcovej dohody,
kontrolovať spôsob plnenia predmetu rámcovej dohody Poisťovateľom, ako aj vykonať všetky
ostatné úkony za Poisteného, ktoré sú potrebné a súvisia s príslušným čiastkovým plnením
Poisteného v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy alebo ktorými boli tieto Oprávnené osoby touto
Zmluvou výslovne poverené.
6.2 Oprávnené osoby za Poisteného vo veciach technických: Ing. Ľubica Sokolíková, Tel.: 02/59375232;
mail: lubica.sokolikova@geology.sk.
6.3 Zmluvné strany sú v prípade potreby oprávnené oznámiť písomnou formou druhej Zmluvnej strane
ďalšiu Oprávnenú osobu spolu s kontaktnými údajmi tejto osoby.
6.4 Akékoľvek zmeny týkajúce sa Oprávnených osôb alebo ich kontaktných údajov sú Zmluvné strany
povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane. V prípade porušenia oznamovacej
povinnosti podľa tohto odseku, žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá druhej Zmluvnej strane za
škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku udelenia alebo prijatia pokynu na činnosť podľa tejto Zmluvy od
neoprávnenej osoby.
6.5 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy, a úkony v súdnom,
správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať
výlučne štatutárne orgány.
Článok VII.
Doručovanie
7.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akékoľvek písomnosti, oznámenia, vyhlásenia, žiadosti,
výzvy a iné úkony uskutočnené Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením musia
byť vyhotovené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane ako
adresu pre doručovanie písomností. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných
podmienok:
7.1.1

v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe uvedenej
v bode 1. článku VII. tejto Zmluvy alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto
Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej
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7.1.2

7.1.3

Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané
vyhlásením tejto osoby alebo najmenej dvoch osôb prítomných pri odmietnutí prevzatia;
v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo iného doručovateľa
doručením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej
osoby na doručenke;
v prípade doručovania prostredníctvom faxu a elektronickou poštou prijatím potvrdenia
druhej Zmluvnej strany o doručení písomnosti, najneskôr však uplynutím troch (3)
pracovných dní od odoslania faxu alebo elektronickej správy, pokiaľ najneskôr do troch (3)
dní odo dňa takéhoto odoslania bude táto písomnosť doručená aj inou formou podľa tohto
článku.

7.2 Písomnosť považujú zmluvné strany za doručenú
- dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane,
- dňom odmietnutia jej prevzatia druhou zmluvnou stranou
- dňom vrátenia písomnosti odosielajúcej zmluvnej strane, a to aj v prípade, že zmluvná strana –
adresát sa o doručovaní písomnosti nedozvie v dôsledku zmeny adresy jej sídla, ktorú odosielajúcej
strane neoznámila a/alebo doručenie písomnosti svojím nekonaním alebo opomenutím zmarí
Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
8.1

Poisťovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých
činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

8.2 Poisťovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou,
v súlade s touto Zmluvou, s východiskovými podkladmi a s príslušnými právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy.
8.3 Východiskovými podkladmi sú:
8.3.1 Špecifikácia ceny, špecifikácia predmetu zmluvy - Cenová ponuka, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto
Zmluvy.
8.4 Poistený sa zaväzuje poskytnúť Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné plnenie
predmetu zmluvy.
Článok IX.
Osobitné dojednania
9.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust.
§ 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy,
vrátane jej dodatkov a výziev na úhradu poistného Poisťovateľa doručených Poistenému.
9.2 Poisťovateľ súhlasí s tým, že na požiadanie Poisteného mu sprístupní originály všetkých dokladov
súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, najmä pre účely príslušných orgánov kontroly.
Článok X.
Využitie subdodávateľov
10.1

Poisťovateľ vyhlasuje, že na plnenie predmetu rámcovej dohody podľa článku I. tejto Zmluvy sa
budú podieľať nasledovní subdodávatelia, ktorí sú Poisťovateľovi známi v čase uzavretia tejto
Zmluvy:

Por. Č.*

Obchodné
meno a sídlo
subdodávateľa

IČO

% podiel
na zákazke
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Predmet
subdodávok
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adresa pobytu, dátum
narodenia
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*V prípade potreby doplniť riadok pre ďalšieho subdodávateľa
10.2 Poistený vyžaduje, aby každý subdodávateľ uvedený v tejto Zmluve spĺňal podmienky účasti podľa §
41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10.3 Ak Poisťovateľ neuvedie v bode 10.1 tohto článku tejto Zmluvy požadované údaje, Poistený má
zato, že na plnenie predmetu zmluvy podľa článku I. tejto Zmluvy sa nebudú podieľať subdodávatelia
a celý predmet zmluvy Poisťovateľ uskutočníme vlastnými kapacitami.
10.4 Poisťovateľ je povinný oznámiť Poistenému akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedenom
v bode 1. tohto článku tejto Zmluvy najneskôr do desiatich (10) dní, odo dňa kedy daná zmena
nastala.
10.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy, je Poisťovateľ povinný najneskôr tri (3)
pracovné dni pred plánovanou zmenou predložiť Poistenému písomné oznámenie o zmene
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Poisťovateľ v úmysle
zadať subdodávateľovi, predmet subdodávok, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa
vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa
§ 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10.6

Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní, Poistený písomne požiada poisťovateľa o jeho nahradenie. Poisťovateľ
doručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa
prvej vety, ak Poistený neurčil dlhšiu lehotu.
Článok XI.
Zmena Zmluvy počas jej trvania

11.1 Zmluvu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového obstarávania, ak budú naplnené skutočnosti
podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
11.2 Zmena zmluvy musí byť písomná. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k uzatvorenej Zmluve
budú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako dodatok k zmluve,
obojstranne odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré po
nadobudnutí platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Článok XII.
Platnosť a účinnosť Zmluvy, ukončenie a zánik Zmluvy
12.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
12.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
12.3 Táto Zmluva zaniká:
a) dohodou obidvoch zmluvných strán k dohodnutému termínu, ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola táto Zmluva uzatvorená a nebolo ich možné objektívne
predvídať, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak druhá zmluvná strana poruší túto
Zmluvu podstatným spôsobom,
c) odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodov uvedených v zákone a/alebo v tejto Zmluve,
d) uplynutím doby, na ktorú je táto Zmluva dojednaná,
e) splnením záväzku,
f) rozhodnutím zriaďovateľa Poisteného,
g) zánikom Poisťovateľa alebo Poisteného bez právneho nástupcu.
12.4 Pri podstatnom porušení ustanovení tejto Zmluvy podľa bodu 12.10 a 12.12 tohto článku tejto
Zmluvy má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. Výpovedná lehota je dvoj (2) mesačná
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane
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12.5 Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku
obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené
z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej
zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v
dohode
alebo
v príslušnom
verejnom
registri
(t.j.
v príslušnom obchodnom alebo
živnostenskom registri).
12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou môže zaniknúť písomným
odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia ustanovení tejto Zmluvy
podľa bodu 12.10 a 12.12 tohto článku tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, ak takáto druhá
Zmluvná strana napriek písomnému upozorneniu (výzve) neodstráni toto porušenie ani v dodatočnej
najmenej pätnásť (15) dňovej lehote, poskytnutej v predchádzajúcej písomnej výzve, v ktorej
oprávnená Zmluvná strana špecifikuje porušenie záväzku, ktorého sa dovoláva. Odstúpenie
nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
12.7 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť uskutočnené písomnou
formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
12.8 V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Poisteného je Poisťovateľ oprávnený
odstúpiť od tejto Zmluvy písomným oznámením o odstúpení zaslanom Poistenému. Účinnosť
odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy
Poisťovateľom Poistenému alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Poisťovateľa o
odstúpení zaslanom Poistenému. Písomné oznámenie Poisťovateľa o odstúpení od Zmluvy sa
považuje za doručené Poistenému dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia
zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Poistený o uložení zásielky nedozvedel.
12.10 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Poisteného sa považuje najmä:
a) omeškanie Poisteného s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku vzniknutého v súvislosti s
touto Zmluvou, ak predmetný peňažný záväzok neuhradil ani v dodatočnej lehote určenej
Poisťovateľom, ktorá nemôže byť kratšia ako pätnásť (15) dní od doručenia výzvy na jej úhradu.
Zmluvné strany potvrdzujú, že táto dodatočná lehota poskytnutá na plnenie je primeraná,
b) v iných prípadoch stanovených touto Zmluvou alebo Obchodným zákonníkom.
12.11 V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Poisťovateľa je Poistený oprávnený od
tejto Zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení od tejto Zmluvy Poisteným Poisťovateľovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom
oznámení Poisteného o odstúpení zaslanom Poisťovateľovi. Písomné oznámenie Poisteného o
odstúpení od tejto Zmluvy sa považuje za doručené Poisťovateľovi dňom prevzatia zásielky alebo
dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Poisťovateľ o
uložení zásielky nedozvedel.
12.12 Za podstatné porušene tejto Zmluvy zo strany Poisťovateľa sa považuje:
a) Poisťovateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) návrh na vyhlásenie konkurzu voči Poisťovateľovi bol podaný treťou osobou, pričom Poisťovateľ
je platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
c) na majetok Poisťovateľa bol vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) Poisťovateľ vstúpil do likvidácie,
e) strata nevyhnutnej kvalifikácie Poisťovateľa, vrátane, ale nielen, strata oprávnenia na vykonávanie
činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto Rámcovej dohody, pokiaľ Poisťovateľ
opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 dní,
f)
ak Poisťovateľ nepostupuje v súlade s Východiskovými podkladmi, Príslušnými právnymi
predpismi,
g) poskytnutie plnenia v rozpore s touto Zmluvou,
h) neodôvodnené nedodržanie pokynov Poisteného, za predpokladu, že dotknutý pokyn má
podstatný význam pre poskytnutie plnenia podľa tejto Zmuvy,
i) podstatné omeškanie Poisťovateľa s poskytnutím plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I.
tejto Zmluvy o viac ako tridsať (30) dní zavinené Poisťovateľom, a ani v dodatočnej lehote tridsať
(30) dní od doručenia písomnej výzvy Poisteného nedošlo k náprave,
j) porušenie povinnosti vo vzťahu k subdodávateľovi podľa článok X. tejto Zmluvy
k) v prípadoch ustanovených právnymi predpismi.
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12.13 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 3 tohto článku tejto Zmluvy, resp.
ukončenie platnosti tejto Zmluvy nemá vplyv na plnenie, ktoré bolo im riadne poskytnuté pred
nadobudnutím účinnosti odstúpenia a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred
odstúpením od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením nie je dotknutý ani nárok
Poisťovateľa na zaplatenie ceny za také plnenie podľa tejto Zmluvy ako aj na zaplatenie prípadného
úroku z omeškania alebo náhrady škody.
12.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce z tejto
Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a
záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy.
12.15 V prípade, ak dôjde k zániku účinnosti tejto Zmluvy v dôsledku odstúpenia niektorej zo Zmluvných
strán od Rámcovej dohody:
12.15.1 Poisťovateľ ukončí plnenie tejto Zmluvy a Poistený uhradí Poisťovateľovi poskytnuté
plnenie.
12.15.2 Poisťovateľ je povinný vrátiť Poistenému zaplatenú cenu za plnenie spolu s úrokom vo
výške podľa ustanovenia § 502 Obchodného zákonníka, a to od zaplatenia ceny za plnenie
do jej vrátenia, pričom úrok z omeškania týmto nie je dotknutý.
12.16 Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie
nárokov vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej
pokuty, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami
a ostatných ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
ukončení tejto Zmluvy. Ustanovenia vzťahujúce sa k vysporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na
základe tejto Zmluvy zostávajú v platnosti do momentu ich vysporiadania.
12.17Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej
zakotvené, okrem nárokov Poisťovateľa na úhradu už poskytnutého plnenia, nárokov Poisteného na
náhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, ktoré podľa
prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.
12.18 V prípade zániku tejto Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. Stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na
základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť dohody o ukončení účinnosti tejto Zmluvy.
12.19 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
Poisťovateľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, apod.) alebo
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto Zmluvy zo strany Poisťovateľa, je
Poisťovateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Poistenému najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto
skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Poistenému v dôsledku
porušenia tejto povinnosti a Poistený má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia
povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Poisťovateľa, pričom
k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
12.20 Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať vzťahy, ktoré na
základe tejto Zmluvy vznikli.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
13.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky.
Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

13.2 Všetky právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
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Táto Zmluva sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Táto Zmluva sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vzťahy, ktoré vzniknú pri realizácii tejto Zmluvy
medzi zmluvnými stranami a Rámcová dohoda ich neupravuje, sa budú riadiť ustanoveniami
vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov.
13.3 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj číslo
účtu, zmeny oprávnených osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k
tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť
druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou zaslanej druhej zmluvnej
strane na adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia
oznámenia druhej zmluvnej strane.
13.4 Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z
tejto Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany.
13.5 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú v prípade splynutia, zlúčenia
alebo rozdelenia Poisťovateľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho
nástupcu, alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí, zlúčení
alebo rozdelení spoločnosti.
13.6 Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa
stane neplatným, neúčinným a/alebo právne nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť,
účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle
príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú
bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné,
neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého
obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.
13.7 Spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy
alebo v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou budú Zmluvné strany riešiť v prvom rade
mimosúdnou cestou, a to vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán. Ak sa tieto spory a/alebo
nezrovnalosti nepodarí vyriešiť ani po vzájomných rokovaniach Zmluvných strán, najneskôr do
tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená
predložiť tieto spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe
tejto Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti s touto Rámcovou dohodou na rozhodnutie vecne
a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.
13.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle
obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť,
ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak
svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

13.9

Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z toho pre
Poisteného štyri (4) rovnopisy a pre Poisťovateľa dva (2) rovnopisy.

13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka, špecifikácia predmetu poistenia vrátane prehľadu poistných súm
Príloha č. 2 – Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania Poisťovateľa
V Bratislave dňa ....................

V ..................... dňa ....................

Za Poisteného:

Za Poisťovateľa:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Ing. Branislav Žec, CSc.
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ

...............................................
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Číslo rámcovej dohody Poisťovateľa:

Číslo rámcovej dohody Poistného:

Rámcová dohoda o poistení
/Pre Časť 2 zákazky /
uzavretá podľa ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a
v zmysle ustanovení § 262 a § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a s použitím
ustanovení § 788 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré Zákony
uzatvorená medzi:
Poistený:
Obchodné meno:
Sídlo:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ
IČO :
317 536 04
DIČ:
2020719646
IČ DPH:
SK2020719646
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN
SK37 8180 0000 0070 0039 0960
Kód banky:
SPSRSKBA
Osoba oprávnená konať v mene odberateľa:
- vo veciach zmluvných:
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ
- vo veciach technických:
Ing. Ľubica Sokolíková, riaditeľ pre ekonomiku
tel. 02/59375232, lubica.sokolikova@geology.sk
Právna forma:
Príspevková organizácia zriadená MŽP SR, zriaďovacia listina vydaná
Rozhodnutím MŽP SR zo 14. júla 2015 č. 25/2015 – 1.6
(ďalej len „Poistený“)
a

Poisťovateľ:
Obchodné meno:
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ..., vložka č. ..., oddiel: ...
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Tel.:
Fax.:
e-mail:
(ďalej len „Poisťovateľ“)
(ďalej Poistený a Poisťovateľ spolu len „Zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len „Zmluvná strana“)

(B)

Preambula
Rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania, podľa § 83 zákona o
verejnom obstarávaní. Poistený ako verejný obstarávateľ vyhlásil súťaž v súlade s ust. § 112
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a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“. Výzva
na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.
........................................
(B) V predmetnej súťaži bol Poisťovateľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač pre:
• Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“
predmetu zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi a zákonom
o verejnom obstarávaní a na základe toho Poistený a Poisťovateľ uzatvárajú túto Rámcovú dohodu
o poistení (ďalej len ako „Rámcová dohoda“).
(C)

V zmysle tejto Rámcovej dohody budú uzatvorené v súlade s podmienkami tejto Rámcovej dohody
samostatné čiastkové poistné zmluvy (ďalej len „Poistné zmluvy“) nasledovne:
Pre Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“ - Celkovo na všetky motorové
vozidlá uvedené v Prílohe č. 2 Špecifikácia predmetu dohody tejto Rámcovej dohody, t.j. súbor
vozidiel, ktoré budú v čase uzatvorenia poistenej zmluvy vo vlastníctve Poisteného na dobu 48
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.
Poistné zmluvy budú uzatvorené na základe výzvy (požiadavky) Poisteného. V prípade rozporu
medzi ustanoveniami Poistnej zmluvy a ustanoveniami tejto Rámcovej dohody, majú prednosť
ustanovenia tejto Rámcovej dohody.

(D)

Poisťovateľ nemôže Poistnými zmluvami znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými
poistnými podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými
dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade ak by Všeobecné poistné podmienky,
OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo
obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu tejto Rámcovej dohody a jej príloh, majú
ustanovenia definované v rozsahu podľa tejto Rámcovej dohody a jej príloh prednosť pred
akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach,
OPP a Zmluvných dojednaniach.

(E)

„Poisteným“ je v zmysle Občianskeho zákonníka okrem Poistníka aj ten, na ktorého sa po
podpísaní Poistnej zmluvy poistenie vzťahuje. Poistený je správcom majetku štátu, je oprávnený a
povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním,
nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne
prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo
zmenšeniu. Správu majetku štátu rieši zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 278/1993 o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Predmet rámcovej dohody

1.1 Predmetom Rámcovej dohody je Havarijné poistenie motorových vozidiel v správe alebo vo
vlastníctve verejného obstarávateľa ako Poisteného nadobudnutých Poisteným na obdobie 48
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody v súlade so Súťažnými podkladmi
zo dňa 30.05.2019 a Cenovou ponukou zo dňa..............
1.2. Predmet a rozsah poistenia:
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie motorových vozidiel :
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú
a doplnkovú výbavu Poisteného.
Poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlá – súbor vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je
Poistený a prípadne aj na ďalšie motorové vozidlá nadobudnuté Poisteným počas účinnosti tejto
Rámcovej dohody.
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
e) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
f) odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
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g) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
h) úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus (zistený – nezistený)
Osobitné dojednania:
1. Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre osobné motorové vozidlá 5%, minimálne 65,00 €,
nákladné motorové vozidlá 5% min. 165,00 €.
2. V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel s nulovou spoluúčasťou.
3. Poistenie je dojednané s územnou platnosťou : Európa.
4. V rámci poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách do 1 000,€ k havarijnému poisteniu motorového vozidla. Bez spoluúčasti.
5. V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie (poistenie smrti na poistnú sumu 5 000 €
a poistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu 5 000 €). Poistná suma je stanovená na 1
sedadlo.
6. Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je maximálne do výšky ceny opravy
v autorizovanom servise.
7. Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená „suma za opravu“ , za materiál je nutné predložiť
doklady o nákupe.
8. Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95% všeobecnej hodnoty
motorového vozidla.
9. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby v rozsahu poskytovanom poisťovateľom.
10. Opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčasť na motorovom vozidle bude hradiť
poisťovňa priamo servisu – vystavenie krycieho listu.
11. Poisťovňa bude akceptovať existujúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel klienta a poistné
sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel ako nové ceny – vzťahuje sa to na
motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od počiatku a taktiež na motorové vozidlá vstupujúce do
poistenia v priebehu trvania Rámcovej dohody.
12. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
13. Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia.
14. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené zvieratami.
15. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na predmete poistenia alebo jeho časti požiarom
alebo výbuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej osoby.
16. Počet poistených motorových vozidiel sa môže priebežne meniť podľa potrieb poistníka.
17. Sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti sú záväzné a nemenné počas celej doby poistenia.
1.3

Bližšia špecifikácia predmetu poistenia vrátane prehľadu poistných súm a pevne stanovených
spoluúčastí je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody.

1.4

Poistený nie je povinný zabezpečiť predpokladané množstvo jednotlivých druhov služieb tvoriacich
predmet plnenia rámcovej dohody, ani jeho predpokladaný finančný objem. Celkové množstvo
poistenia a predmetu plnenia Rámcovej dohody bude závisieť od finančných možností a konečných
potrieb Poisteného.

1.5

Poistený sa zaväzuje poskytnúť Poisťovateľovi súčinnosť pri plnení záväzku Poisťovateľa podľa
tejto Rámcovej dohody.

1.6

Poistený sa zaväzuje zaplatiť Poisťovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu vo výške podľa
Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody a za podmienok uvedených v článku III. tejto Rámcovej
Dohody.
Článok II.
Miesto plnenia, poistná doba, poistné obdobie

2.1

Miesto poskytnutia služby:
Miesto poistenia: V rámci celej EÚ v zmysle platnej legislatívy
Miesto dodania predmetu rámcovej dohody/poistných zmlúv: Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.

2.2

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti.
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2.3

Poistenie začína od dátumu nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy ako začiatok poistenia
a dojednáva sa na dobu určitú počas platnosti Rámcovej dohody, resp. podľa ustanovení
nasledujúceho bodu.

2.5

Lehota poskytnutia služby:
c) začiatok poistenia odo dňa nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy (od 00:00 h.),
d)

koniec poistenia do dňa ukončenia účinnosti Poistnej zmluvy (do 24.00 h.).
Článok III.
Spôsob a podmienky dojednávania poistných zmlúv, poistenia

3.4

Na základe Rámcovej dohody budú uzatvorené Poistné zmluvy pre Poistníka ako Poisteného
v súlade s Rámcovou dohodou, pričom v každej Poistnej zmluve budú použité ročné poistné a
rozsah poistených rizík dohodnuté v Rámcovej dohode. Rozsah poistenia sa uzatvára v súlade
s Rámcovou dohodou podľa aktuálnej potreby. Poistné zmluvy budú uzatvorené na základe výzvy
(požiadavky) Poistníka.

3.5

Poistné zmluvy budú uzatvárané v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a touto Rámcovou dohodou. Súčasťou Poistných zmlúv budú vždy Všeobecné poistné podmienky
Poisťovateľa pre jednotlivé druhy poistenia, ktoré sú zároveň aj Prílohou č. 2 tejto Rámcovej
dohody, pričom dojednania tejto Rámcovej dohody majú prednosť pred ustanoveniami poistných
podmienok Poisťovateľa pre jednotlivé druhy poistenia.

3.6

Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými dojednaniami
(ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade, ak by Všeobecné poistné podmienky, OPP a Zmluvné
dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah
poistného krytia v rozsahu poistenia podľa článku I. tejto Rámcovej dohody, majú ustanovenia
definované v rozsahu podľa tejto Rámcovej dohody prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a
výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach.

3.7

Aktualizácia poistných súm bude podľa potreby a požiadavky Poistníka. Poistník si vyhradzuje
právo pripoistiť, resp. odpoistiť poistený majetok v súlade s aktuálnym stavom.

3.8

Poistenie sa dojednáva pre veci, ktoré sú príp. budú majetkom Poistníka:
3.8.1 Poistník ich má vo vlastníctve alebo sa nachádzajú v jeho správe a sú vedené v účtovníctve
alebo v majetkovej evidencii
3.8.1 alebo sú v správe tretích osôb.

3.9

Ďalej sa poistenie vzťahuje aj na veci, ktoré:
3.9.1 má Poistník v dočasnom užívaní na základe zmluvy ako aj
3.9.2 ktoré sú cudzie, prevzaté na základe zmluvy.

3.10 Poisťovateľ sa zaväzuje, že na žiadosť Poistníka vystaví potvrdenie o poistení majetku Poistníka
poisteného Poistnou zmluvou.
3.11

Dojednaním tejto Rámcovej dohody je, že ročné poistné a spoluúčasti sú záväzné a nemenné po
celú dobu trvania tejto Rámcovej dohody.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
4.1 Poisťovateľ bude za poskytnuté plnenie predmetu rámcovej dohody fakturovať Poistenému poistné
stanovené dohodou:
4.1.1 na základe cenovej ponuky Poisťovateľa zo dňa ................ ako uchádzača, ktorá bola
vyhodnotená ako úspešná v postupe zadávania zákazky podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý vyhlásil Poistený ako verejný obstarávateľ.
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4.1.2 podľa zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva /ďalej len zákon o cenách/,
ako aj podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
4.1.3 podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
4.2 Poisťovateľ sa zaväzuje poskytovať predmet tejto Rámcovej dohody podľa článku I. tejto
Rámcovej dohody počas platnosti tejto Rámcovej dohody za sumy ročného poistného, ktoré sú
uvedené v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Sumy ročného poistného sú v súlade s §2
citovaného zákona o cenách založené na cene obchodného alebo sprostredkovateľského
výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeranom zisku.
4.3 Sumy ročného poistného pokrývajú všetky ekonomicky oprávnené náklady Poisťovateľa
poistených služieb vynaložených v súvislosti s poskytovaním predmetu plnenia tejto Rámcovej
dohody.
4.4 Ročné sadzby poistného podľa ods. 4.2 tohto článku tejto Rámcovej dohody sú sadzbami
pevnými a konečnými v súlade s § 3 citovaného zákona o cenách, t.j. nebudú sa navyšovať
o ďalšie náklady, ktoré majú byť v súlade s ods. 3 v poistných sadzbách zahrnuté. Predmetné
sadzby budú platné počas trvania tejto Rámcovej dohody a následných Poistných zmlúv.
4.5 Sumy ročného poistného sú vyjadrené v eurách v súlade so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení
meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Vyhlášok č. 97/2008 Z.z. a č. 75/2008 Z.z. v eurách.
4.6

Výška ročného poistného pre jednotlivé predmety poistenia a pre jednotlivé riziká je uvedená
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody.

4.7 Poistné bude hradené štvrťročne. Ročné poistné je splatné na základe vystavených výziev na úhradu
poistného v dvoch (2) vyhotoveniach, ktoré sa Poisťovateľ zaväzuje vystaviť a doručiť Poistenému
do tridsiatich (30) kalendárnych dní pred skončením predchádzajúceho štvrťroka.
4.8 Výzvy na úhradu poistného budú mať náležitosti daňového dokladu. Budú obsahovať minimálne tieto
údaje:
- označenie Poisteného a Poisťovateľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a
Obchodného zákonníka),
- číslo Poistenej zmluvy,
- deň odoslania a deň splatnosti výzvy na úhradu poistného, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú sumu,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Poisťovateľa.
4.9 Poistený preddavky neposkytuje. Výzvy na úhradu poistného budú uhrádzané bezhotovostným
prevodom so splatnosťou do 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia výzvy Poisteným.
4.10 Každá výzva na úhradu poistného sa považuje za doručenú aj v prípade, ak bolo jej prevzatie
Poisteným odopreté alebo ak sa ju nepodarilo Poistenému doručiť na adresu uvedenú v záhlaví tejto
Rámcovej dohody, alebo na adresu dodatočne oznámenú Poisťovateľovi ako adresa pre
doručovanie, a to tretím (3.) dňom odo dňa odoslania zásielky Poisťovateľom, bez ohľadu na
úspešnosť jej doručenia.
4.11 Každá výzva na úhradu poistného musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v § 74 zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla
poistenej zmluvy podľa evidencie Poisťovateľa a Poisteného.
4.12 V prípade, že výzva na úhradu poistného vystavená Poisťovateľom nebude spĺňať požiadavky v
zmysle bodu 4.8 a 4.11 tohto článku tejto Rámcovej dohody, Poistený je oprávnený vrátiť výzvu na
úhradu poistného bez jej zaplatenia Poisťovateľovi na prepracovanie. Počas doby prepracovávania
výzvy na úhradu poistného Poisťovateľom, nie je Poistený v omeškaní s úhradou príslušnej výzvy na
úhradu poistného, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová lehota splatnosti začne plynúť až
dňom doručenia opravenej (novej) výzvy na úhradu poistného, ktorá spĺňa požiadavky stanovené
touto Rámcovou dohodou o poistení a zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších zákonov.
4.13 Za uhradenie výzvy sa bude považovať deň, v ktorom bude fakturovaná suma pripísaná na účet
Poisťovateľa.
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4.14 Suma poistného za plnenie predmetu rámcovej dohody podľa článku I. tejto Rámcovej dohody
neprekročí počas jej platnosti finančný limit pre predmet zákazky - 70.125,15 EUR.
Článok V.
Dôvernosť informácií
5.1 Obidve Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by
z tejto Rámcovej dohody, následných čiastkových poistných zmlúv alebo z Príslušných právnych
predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po
zániku účinnosti tejto Rámcovej dohody.
5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani
neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia
orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im
sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe Príslušných právnych
predpisov.
5.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
5.3.1 informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Rámcovej dohode verejne známe
alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Rámcovej dohody získať z bežne
dostupných informačných prostriedkov;
5.3.2 informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Rámcovej dohody verejne známymi
alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných
prostriedkov;
5.3.3 prípady, kedy na základe Príslušných právnych predpisov alebo na základe
povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
musí Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá
Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti
poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez
zbytočného odkladu,
5.3.4 použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských,
správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa
tejto Rámcovej dohody.
Článok VI.
Oprávnené osoby
6.1 Úkony spojené s plnením tejto Rámcovej dohody
vykonávať oprávnené osoby.

sú okrem štatutárnych orgánov oprávnené

Oprávnené osoby za Poisteného sú osoby špecifikované v bode 6.2 tejto Rámcovej dohody,
poverené Poisteným na výkon úkonov súvisiacich s plnením Poisteného v zmysle tejto Rámcovej
dohody, ktoré sú oprávnené najmä poskytovať súčinnosť a informácie potrebné na riadne plnenie
predmetu tejto Rámcovej dohody Poisťovateľom, dávať Poisťovateľovi pokyny týkajúce sa predmetu
rámcovej dohody, kontrolovať spôsob plnenia predmetu rámcovej dohody Poisťovateľom, ako aj
vykonať všetky ostatné úkony za Poisteného, ktoré sú potrebné a súvisia s príslušným čiastkovým
plnením Poisteného v zmysle tohto ustanovenia Rámcovej dohody alebo ktorými boli tieto
Oprávnené osoby touto Rámcovou dohodou výslovne poverené.
6.2 Oprávnené osoby za Poisteného vo veciach technických: Ing. Ľubica Sokolíková, Tel.: 02/59375232;
mail: lubica.sokolikova@geology.sk.
6.3 Zmluvné strany sú v prípade potreby oprávnené oznámiť písomnou formou druhej Zmluvnej strane
ďalšiu Oprávnenú osobu spolu s kontaktnými údajmi tejto osoby.
6.4 Akékoľvek zmeny týkajúce sa Oprávnených osôb alebo ich kontaktných údajov sú Zmluvné strany
povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane. V prípade porušenia oznamovacej
povinnosti podľa tohto odseku, žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá druhej Zmluvnej strane za
škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku udelenia alebo prijatia pokynu na činnosť podľa tejto Rámcovej
dohody od neoprávnenej osoby.
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6.5 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy, a úkony v súdnom,
správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať
výlučne štatutárne orgány.
Článok VII.
Doručovanie
7.1 Pokiaľ nie je v tejto Rámcovej dohode uvedené inak, akékoľvek písomnosti, oznámenia, vyhlásenia,
žiadosti, výzvy a iné úkony uskutočnené Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Rámcovou dohodou
a jej plnením musia byť vyhotovené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany
uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana
druhej Zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie písomností. Písomnosť sa považuje za
doručenú za nasledovných podmienok:
7.1.1

7.1.2

7.1.3

v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe uvedenej v bode
1. článku VII. tejto Rámcovej dohody alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto
Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej
Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané
vyhlásením tejto osoby alebo najmenej dvoch osôb prítomných pri odmietnutí prevzatia;
v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo iného doručovateľa
doručením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej
osoby na doručenke;
v prípade doručovania prostredníctvom faxu a elektronickou poštou prijatím potvrdenia
druhej Zmluvnej strany o doručení písomnosti, najneskôr však uplynutím troch (3)
pracovných dní od odoslania faxu alebo elektronickej správy, pokiaľ najneskôr do troch (3)
dní odo dňa takéhoto odoslania bude táto písomnosť doručená aj inou formou podľa tohto
článku.

7.2 Písomnosť považujú zmluvné strany za doručenú
- dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane,
- dňom odmietnutia jej prevzatia druhou zmluvnou stranou
- dňom vrátenia písomnosti odosielajúcej zmluvnej strane, a to aj v prípade, že zmluvná strana –
adresát sa o doručovaní písomnosti nedozvie v dôsledku zmeny adresy jej sídla, ktorú odosielajúcej
strane neoznámila a/alebo doručenie písomnosti svojím nekonaním alebo opomenutím zmarí
Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
8.1

Poisťovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých
činností, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody.

8.2 Poisťovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Rámcovej dohody s odbornou
starostlivosťou, v súlade s touto Rámcovou dohodou, s východiskovými podkladmi a s príslušnými
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet Rámcovej dohody.
8.3 Východiskovými podkladmi sú:
8.3.1 Špecifikácia ceny, špecifikácia predmetu dohody - Cenová ponuka, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto
Rámcovej dohody.
8.4 Poistený sa zaväzuje poskytnúť Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné plnenie
predmetu rámcovej dohody.

Článok IX.
Osobitné dojednania
9.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Rámcová dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou
v zmysle ust. § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením
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tejto Rámcovej dohody, následných Poistných zmlúv, vrátane jej/ich dodatkov a výziev na úhradu
poistného Poisťovateľa doručených Poistenému.
9.2 Poisťovateľ súhlasí s tým, že na požiadanie Poisteného mu sprístupní originály všetkých dokladov
súvisiacich s plnením tejto Rámcovej dohody, najmä pre účely príslušných orgánov kontroly.
Článok X.
Využitie subdodávateľov
10.1

Poisťovateľ vyhlasuje, že na plnenie predmetu rámcovej dohody podľa článku I. tejto Rámcovej
dohody sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia, ktorí sú Poisťovateľovi známi v čase uzavretia
tejto Rámcovej dohody:

Por. Č.*

Obchodné
meno a sídlo
subdodávateľa

IČO

% podiel
na zákazke

Predmet
subdodávok

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum
narodenia

*V prípade potreby doplniť riadok pre ďalšieho subdodávateľa
10.2 Poistený vyžaduje, aby každý subdodávateľ uvedený v tejto Rámcovej dohode spĺňal podmienky
účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10.3 Ak Poistený neuvedie v bode 10.1 tohto článku tejto Rámcovej dohody požadované údaje, Poistený
má zato, že na plnenie predmetu rámcovej dohody podľa článku I. tejto Rámcovej dohody sa nebudú
podieľať subdodávatelia a celý predmet rámcovej dohody Poisťovateľ uskutočníme vlastnými
kapacitami.
10.4 Poisťovateľ je povinný oznámiť Poistenému akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedenom
v bode 1. tohto článku tejto Rámcovej dohody najneskôr do desiatich (10) dní, odo dňa kedy daná
zmena nastala.
10.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Rámcovej dohody, je Poisťovateľ povinný
najneskôr tri (3) pracovné dni pred plánovanou zmenou predložiť Poistenému písomné oznámenie o
zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Poisťovateľ v
úmysle zadať subdodávateľovi, predmet subdodávok, identifikačné údaje navrhovaného
subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa
podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní, Poistený písomne požiada poisťovateľa o jeho nahradenie. Poisťovateľ
doručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa
prvej vety, ak Poistený neurčil dlhšiu lehotu.
Článok XI.
Zmena Rámcovej dohody počas jej trvania
11.1Rámcovú dohodu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového obstarávania, ak budú naplnené
skutočnosti podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
11.2 Zmena rámcovej dohody musí byť písomná. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k uzatvorenej
Rámcovej dohode budú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako
dodatok k zmluve, obojstranne odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán,
ktoré po nadobudnutí platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej
dohody.
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Článok XII.
Platnosť a účinnosť Rámcovej dohody, ukončenie a zánik Rámcovej dohody
12.1 Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
12.2 Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú: 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti,
respektíve do vyčerpania finančného limitu Poisteného na daný predmet zákazky (plnenia). Finančný
limit predmetu plnenia nesmie prekročiť 70.125,15 EUR. V prípade vyčerpania finančného limitu
bude táto Rámcová dohoda ukončená skôr.
12.3 Na základe tejto Rámcovej dohody budú uzatvorené samostatné Poistné zmluvy na predmety
a poistné riziká, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Poistné zmluvy budú
uzatvorené na základe výzvy (požiadavky) Poistníka.
12.4 Táto Rámcová dohoda zaniká:
a) dohodou obidvoch zmluvných strán k dohodnutému termínu, ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola táto Rámcová dohoda uzatvorená a nebolo ich možné objektívne
predvídať, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak druhá zmluvná strana poruší túto
Rámcovú dohodu podstatným spôsobom,
c) odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodov uvedených v zákone a/alebo v tejto
Rámcovej dohode,
d) uplynutím doby, na ktorú je táto Rámcová dohoda dojednaná,
e) splnením záväzku,
f) rozhodnutím zriaďovateľa Poisteného,
g) zánikom Poisťovateľa alebo Poisteného bez právneho nástupcu.
12.5 Pri podstatnom porušení ustanovení tejto Rámcovej dohody podľa bodu 12.10 a 12.12 tohto článku
tejto Rámcovej dohody má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. Výpovedná lehota je
dvoj (2) mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane
12.6 Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku
obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené
z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej
zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v
dohode
alebo
v príslušnom
verejnom
registri
(t.j.
v príslušnom obchodnom alebo
živnostenskom registri).
12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Rámcovou dohodou môže zaniknúť
písomným odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia ustanovení
tejto Rámcovej dohody podľa bodu 12.10 a 12.12 tohto článku tejto Rámcovej dohody druhou
Zmluvnou stranou, ak takáto druhá Zmluvná strana napriek písomnému upozorneniu (výzve)
neodstráni toto porušenie ani v dodatočnej najmenej pätnásť (15) dňovej lehote, poskytnutej
v predchádzajúcej písomnej výzve, v ktorej oprávnená Zmluvná strana špecifikuje porušenie
záväzku, ktorého sa dovoláva. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane.
12.8 V prípade odstúpenia od tejto Rámcovej dohody sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oznámenie o odstúpení od Rámcovej dohody musí byť
uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
12.9 V prípade podstatného porušenia tejto Rámcovej dohody zo strany Poisteného je Poisťovateľ
oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej dohody písomným oznámením o odstúpení zaslanom
Poistenému. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
tejto Rámcovej dohody Poisťovateľom Poistenému alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom
oznámení Poisťovateľa o odstúpení zaslanom Poistenému. Písomné oznámenie Poisťovateľa o
odstúpení od Rámcovej dohody sa považuje za doručené Poistenému dňom prevzatia zásielky
alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Poistený o
uložení zásielky nedozvedel.
12.10 Za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody zo strany Poisteného sa považuje najmä:
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a) omeškanie Poisteného s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku vzniknutého v súvislosti s touto
Rámcovou dohodou, ak predmetný peňažný záväzok neuhradil ani v dodatočnej lehote určenej
Poisťovateľom, ktorá nemôže byť kratšia ako pätnásť (15) dní od doručenia výzvy na jej úhradu.
Zmluvné strany potvrdzujú, že táto dodatočná lehota poskytnutá na plnenie je primeraná,
b) v iných prípadoch stanovených touto Rámcovou dohodou alebo Obchodným zákonníkom.
12.11 V prípade podstatného porušenia tejto Rámcovej dohody zo strany Poisťovateľa je Poistený
oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od tejto Rámcovej dohody Poisteným Poisťovateľovi alebo
neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Poisteného o odstúpení zaslanom Poisťovateľovi.
Písomné oznámenie Poisteného o odstúpení od tejto Rámcovej dohody sa považuje za doručené
Poisťovateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej
uloženia na pošte, aj keď sa Poisťovateľ o uložení zásielky nedozvedel.
12.12 Za podstatné porušene tejto Rámcovej dohody zo strany Poisťovateľa sa považuje:
a) Poisťovateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) návrh na vyhlásenie konkurzu voči Poisťovateľovi bol podaný treťou osobou, pričom Poisťovateľ je
platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
c) na majetok Poisťovateľa bol vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) Poisťovateľ vstúpil do likvidácie,
e) strata nevyhnutnej kvalifikácie Poisťovateľa, vrátane, ale nielen, strata oprávnenia na vykonávanie
činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto Rámcovej dohody, pokiaľ Poisťovateľ
opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 dní,
f) ak Poisťovateľ nepostupuje v súlade s Východiskovými podkladmi, Príslušnými právnymi predpismi,
g) poskytnutie plnenia v rozpore s touto Rámcovou dohodou,
h) neodôvodnené nedodržanie pokynov Poisteného, za predpokladu, že dotknutý pokyn má podstatný
význam pre poskytnutie plnenia podľa tejto Rámcovej dohody,
i) podstatné omeškanie Poisťovateľa s poskytnutím plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody podľa
článku I. tejto Rámcovej dohody o viac ako tridsať (30) dní zavinené Poisťovateľom, a ani v
dodatočnej lehote tridsať (30) dní od doručenia písomnej výzvy Poisteného nedošlo k náprave,
j) porušenie povinnosti vo vzťahu k subdodávateľovi podľa článok X. tejto Rámcovej dohody
k) v prípadoch ustanovených právnymi predpismi.
12.13 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Rámcovej dohody podľa bodu 3 tohto článku tejto
Rámcovej dohody, resp. ukončenie platnosti tejto Rámcovej dohody nemá vplyv na plnenie, ktoré bolo
im riadne poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia a nebudú oprávnené žiadať vrátenie
plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto Rámcovej dohody druhej zmluvnej strane. Odstúpením
nie je dotknutý ani nárok Poisťovateľa na zaplatenie ceny za také plnenie podľa tejto Rámcovej
dohody ako aj na zaplatenie prípadného úroku z omeškania alebo náhrady škody.
12.14 V prípade odstúpenia od tejto Rámcovej dohody zostávajú zachované práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné
vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto Rámcovej
dohody.
12.15 V prípade, ak dôjde k zániku účinnosti tejto Rámcovej dohody v dôsledku odstúpenia niektorej zo
Zmluvných strán od Rámcovej dohody:
12.15.1 Poisťovateľ ukončí plnenie tejto Rámcovej dohody a Poistený uhradí Poisťovateľovi
poskytnuté plnenie.
12.15.2 Poisťovateľ je povinný vrátiť Poistenému zaplatenú cenu za plnenie spolu s úrokom vo výške
podľa ustanovenia § 502 Obchodného zákonníka, a to od zaplatenia ceny za plnenie do jej
vrátenia, pričom úrok z omeškania týmto nie je dotknutý.
12.16 Odstúpenie od Rámcovej dohody alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na
uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia tejto Rámcovej dohody, vrátane oprávnenia na náhradu
škody, zmluvnej pokuty, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi
zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa Rámcovej dohody alebo vzhľadom na svoju
povahu majú trvať aj po ukončení tejto Rámcovej dohody. Ustanovenia vzťahujúce sa k vysporiadaniu
vzájomných právnych vzťahov na základe tejto Rámcovej dohody zostávajú v platnosti do momentu
ich vysporiadania.

92

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby
12.17Ukončením platnosti tejto Rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán
v nej zakotvené, okrem nárokov Poisťovateľa na úhradu už poskytnutého plnenia, nárokov Poisteného
na náhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, ktoré podľa
prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po ukončení platnosti tejto Rámcovej dohody.
12.18 V prípade zániku tejto Rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v
tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. Stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na
základe tejto Rámcovej dohody podstatnú náležitosť dohody o ukončení účinnosti tejto Rámcovej
dohody.
12.19 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
Poisťovateľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, apod.) alebo
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto Rámcovej dohody zo strany Poisťovateľa,
je Poisťovateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Poistenému najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto
skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Poistenému v dôsledku
porušenia tejto povinnosti a Poistený má právo odstúpiť od Rámcovej dohody z dôvodu podstatného
porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia
Poisťovateľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
12.20 Zánikom účinnosti tejto Rámcovej dohody nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať
vzťahy, ktoré na základe tejto Zmluvy vznikli.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
13.1 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
Táto Rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
13.2 Všetky právne vzťahy touto Rámcovou dohodou neupravené sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
Táto Rámcová dohoda sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Táto Rámcová dohoda sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka,
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vzťahy, ktoré vzniknú pri
realizácii tejto Rámcovej dohode medzi zmluvnými stranami a Rámcová dohoda ich neupravuje, sa
budú riadiť ustanoveniami vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov.
13.3 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj číslo
účtu, zmeny oprávnených osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k
tejto Rámcovej dohode. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto údajov
písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou zaslanej
druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda účinnosť dňom
doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
13.4 Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z
tejto Rámcovej dohody ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany.
13.5 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Rámcovej dohody prechádzajú v prípade splynutia,
zlúčenia alebo rozdelenia Poisťovateľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho
právneho nástupcu, alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí,
zlúčení alebo rozdelení spoločnosti.
13.6 Ustanovenia Rámcovej dohody sú oddeliteľné. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Rámcovej
dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo právne nevykonateľným, nie je tým
dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Rámcovej dohody, pokiaľ
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to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení
tejto Rámcovej dohody je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté
ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli
Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Rámcovej dohody.
13.7 Spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto Rámcovej
dohody alebo v akejkoľvek súvislosti s touto Rámcovou dohodou budú Zmluvné strany riešiť
v prvom rade mimosúdnou cestou, a to vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán. Ak sa tieto spory
a/alebo nezrovnalosti nepodarí vyriešiť ani po vzájomných rokovaniach Zmluvných strán, najneskôr
do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená
predložiť tieto spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe
tejto Rámcovej dohodyalebo v akejkoľvek súvislosti s touto Rámcovou dohodou na rozhodnutie
vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.
13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a
ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle
obsiahnuté v tejto Rámcovej dohode Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Rámcovej dohody.
Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Rámcovej dohody túto Rámcovú dohodu
podpísali.
13.9 Rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z toho pre
Poisteného štyri (4) rovnopisy a pre Poisťovateľa dva (2) rovnopisy.
13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka, špecifikácia predmetu poistenia vrátane prehľadu poistných súm
Príloha č. 2 – Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania Poisťovateľa
V Bratislave dňa ....................

V ..................... dňa ....................

Za Poisteného:

Za Poisťovateľa:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Ing. Branislav Žec, CSc.
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ

...............................................
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Číslo rámcovej dohody Poisťovateľa:

Číslo rámcovej dohody Poistného:

Rámcová dohoda o poistení
/Pre Časť 3 zákazky /
uzavretá podľa ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a
v zmysle ustanovení § 262 a § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a s použitím
ustanovení § 788 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré Zákony
uzatvorená medzi:
Poistený:
Obchodné meno:
Sídlo:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ
IČO :
317 536 04
DIČ:
2020719646
IČ DPH:
SK2020719646
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN
SK37 8180 0000 0070 0039 0960
Kód banky:
SPSRSKBA
Osoba oprávnená konať v mene odberateľa:
- vo veciach zmluvných:
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ
- vo veciach technických:
Ing. Ľubica Sokolíková, riaditeľ pre ekonomiku
tel. 02/59375232, lubica.sokolikova@geology.sk
Právna forma:
Príspevková organizácia zriadená MŽP SR, zriaďovacia listina vydaná
Rozhodnutím MŽP SR zo 14. júla 2015 č. 25/2015 – 1.6
(ďalej len „Poistený“)
a

Poisťovateľ:
Obchodné meno:
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ..., vložka č. ..., oddiel: ...
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Tel.:
Fax.:
e-mail:
(ďalej len „Poisťovateľ“)
(ďalej Poistený a Poisťovateľ spolu len „Zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len „Zmluvná strana“)

Preambula
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(C)

Rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania, podľa § 83 zákona o
verejnom obstarávaní. Poistený ako verejný obstarávateľ vyhlásil súťaž v súlade s ust. § 112
a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“. Výzva
na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.
........................................

(B) V predmetnej súťaži bol Poisťovateľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač pre:
• Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov“
predmetu zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi a zákonom
o verejnom obstarávaní a na základe toho Poistený a Poisťovateľ uzatvárajú túto Rámcovú dohodu
o poistení (ďalej len ako „Rámcová dohoda“).
(C)

V zmysle tejto Rámcovej dohody budú uzatvorené v súlade s podmienkami tejto Rámcovej dohody
samostatné čiastkové poistné zmluvy (ďalej len „Poistné zmluvy“) nasledovne:
Pre Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov“ Celkovo na všetky motorové vozidlá uvedené v Prílohe č. 2 Špecifikácia predmetu dohody tejto
Rámcovej dohody, t.j. súbor vozidiel, ktoré budú v čase uzatvorenia poistenej zmluvy vo vlastníctve
Poisteného na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.
Poistné zmluvy budú uzatvorené na základe výzvy (požiadavky) Poisteného. V prípade rozporu
medzi ustanoveniami Poistnej zmluvy a ustanoveniami tejto Rámcovej dohody, majú prednosť
ustanovenia tejto Rámcovej dohody.

(D)

Poisťovateľ nemôže Poistnými zmluvami znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými
poistnými podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými
dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade ak by Všeobecné poistné podmienky,
OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo
obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu tejto Rámcovej dohody a jej príloh, majú
ustanovenia definované v rozsahu podľa tejto Rámcovej dohody a jej príloh prednosť pred
akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach,
OPP a Zmluvných dojednaniach.

(E)

„Poisteným“ je v zmysle Občianskeho zákonníka okrem Poistníka aj ten, na ktorého sa po
podpísaní Poistnej zmluvy poistenie vzťahuje. Poistený je správcom majetku štátu, je oprávnený a
povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním,
nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne
prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo
zmenšeniu. Správu majetku štátu rieši zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 278/1993 o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Predmet rámcovej dohody
1.1

Predmetom Rámcovej dohody je Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných
vozíkov v správe alebo vo vlastníctve verejného obstarávateľa ako Poisteného nadobudnutých
verejným obstarávateľom
na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
Rámcovej dohody v súlade so Súťažnými podkladmi zo dňa 30.05.2019 a Cenovou ponukou zo
dňa..............

1.2

Predmet a rozsah poistenia:
Predmetom
poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla – súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je Poistený.
Rozsah poistenia podľa zákona č.381/2001 Z.z. v znení neskorších prepisov.
Minimálne limity poistného plnenia : pre škody na zdraví alebo usmrtení – 5 240 000,- €
pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – 1 050 000,-€
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Podľa § 4 zákona Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby Poisťovateľ za neho nahradil
poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
a. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov
zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového
poistenia,
b. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a)
alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo
neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d. ušlého zisku.
Miesto poistenia: Slovenská republika a alebo cudzí štát, s ktorým Slovenská kancelária
poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej
prevádzkou motorového vozidla
Osobitné dojednania
1.
V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby.
2.
V prípade zakúpenia motorového vozidla bude vozidlo automaticky poistené okamihom
prevzatia vozidla s tým, že túto skutočnosť poistený nahlási do 10 pracovných dní od
zakúpenia motorového vozidla.
3.
Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, ktorá má za následok zánik poistenia
najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku. Oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná
zaslaním dokladu preukazujúcom príslušnú skutočnosť (ďalej len „doklad“), pričom zaslanie
dokladu je možné vykonať elektronickou formou (e-mailom) alebo zaslaním dokladu
prostredníctvom faxu, prípadne pošty.
4.
Poisťovateľ vydá poistenému na každé vozidlo súboru potvrdenie o poistení zodpovednosti
a zelenú kartu najneskôr do začiatku platnosti poistnej zmluvy.
5.
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy bude príloha č.3 – Zoznam poistených vozidiel –
rozpis poistného za poistné obdobie v EUR a taktiež kompletný sadzobník poistného na
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla na všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla,
pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske
a stavebné stroje) s uplatnením rovnakej výšky zľavy a bonus ako sa uplatnili v rámci
ponuky.
6.
Sadzby pre výpočet poistného uvedené v Rámcovej dohode sú záväzné a nemenné po celú
dobu poistenia.
7.
Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.
1.3

Bližšia špecifikácia predmetu poistenia vrátane prehľadu poistných súm a pevne stanovených
spoluúčastí je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody.

1.4

Poistený nie je povinný zabezpečiť predpokladané množstvo jednotlivých druhov služieb tvoriacich
predmet plnenia rámcovej dohody, ani jeho predpokladaný finančný objem. Celkové množstvo
poistenia a predmetu plnenia Rámcovej dohody bude závisieť od finančných možností a konečných
potrieb Poisteného.

1.5

Poistený sa zaväzuje poskytnúť Poisťovateľovi súčinnosť pri plnení záväzku Poisťovateľa podľa
tejto Rámcovej dohody.

1.7

Poistený sa zaväzuje zaplatiť Poisťovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu vo výške podľa
Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody a za podmienok uvedených v článku III. tejto Rámcovej
Dohody.
Článok II.
Miesto plnenia, poistná doba, poistné obdobie

2.1

Miesto poskytnutia služby:
Miesto poistenia: Slovenská republika a alebo cudzí štát, s ktorým Slovenská kancelária
poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej
prevádzkou motorového vozidla
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Miesto dodania predmetu rámcovej dohody/poistných zmlúv: Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
2.2

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti.

2.3

Poistenie začína od dátumu nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy ako začiatok poistenia
a dojednáva sa na dobu určitú počas platnosti Rámcovej dohody, resp. podľa ustanovení
nasledujúceho bodu.
Lehota poskytnutia služby:
a) začiatok poistenia odo dňa nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy (od 00:00 h.),

2.4

b)

koniec poistenia do dňa ukončenia účinnosti Poistnej zmluvy (do 24.00 h.).
Článok III.
Spôsob a podmienky dojednávania poistných zmlúv, poistenia

3.1

Na základe Rámcovej dohody budú uzatvorené Poistné zmluvy pre Poistníka ako Poisteného
v súlade s Rámcovou dohodou, pričom v každej Poistnej zmluve budú použité ročné poistné a
rozsah poistených rizík dohodnuté v Rámcovej dohode. Rozsah poistenia sa uzatvára v súlade
s Rámcovou dohodou podľa aktuálnej potreby. Poistné zmluvy budú uzatvorené na základe výzvy
(požiadavky) Poistníka.

3.2

Poistné zmluvy budú uzatvárané v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a touto Rámcovou dohodou. Súčasťou Poistných zmlúv budú vždy Všeobecné poistné podmienky
Poisťovateľa pre jednotlivé druhy poistenia, ktoré sú zároveň aj Prílohou č. 3 tejto Rámcovej
dohody, pričom dojednania tejto Rámcovej dohody majú prednosť pred ustanoveniami poistných
podmienok Poisťovateľa pre jednotlivé druhy poistenia.

3.3

Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými dojednaniami
(ďalej len „Zmluvné dojednania“). V prípade, ak by Všeobecné poistné podmienky, OPP a Zmluvné
dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah
poistného krytia v rozsahu poistenia podľa článku I. tejto Rámcovej dohody, majú ustanovenia
definované v rozsahu podľa tejto Rámcovej dohody prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a
výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach.

3.4

Aktualizácia poistných súm bude podľa potreby a požiadavky Poistníka. Poistník si vyhradzuje
právo pripoistiť, resp. odpoistiť poistený majetok v súlade s aktuálnym stavom.

3.5

Poistenie sa dojednáva pre veci, ktoré sú príp. budú majetkom Poistníka:
3.5.1 Poistník ich má vo vlastníctve alebo sa nachádzajú v jeho správe a sú vedené v účtovníctve
alebo v majetkovej evidencii
3.5.1 alebo sú v správe tretích osôb.

3.6

Ďalej sa poistenie vzťahuje aj na veci, ktoré:
3.6.1 má Poistník v dočasnom užívaní na základe zmluvy ako aj
3.6.2 ktoré sú cudzie, prevzaté na základe zmluvy.

3.7

Poisťovateľ sa zaväzuje, že na žiadosť Poistníka vystaví potvrdenie o poistení majetku Poistníka
poisteného Poistnou zmluvou.

3.8

Dojednaním tejto Rámcovej dohody je, že ročné poistné a spoluúčasti sú záväzné a nemenné po
celú dobu trvania tejto Rámcovej dohody.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
4.1

Poisťovateľ bude za poskytnuté plnenie predmetu rámcovej dohody fakturovať Poistenému poistné
stanovené dohodou:
4.1.1 na základe cenovej ponuky Poisťovateľa zo dňa ................ ako uchádzača, ktorá bola
vyhodnotená ako úspešná v postupe zadávania zákazky podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.
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z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý vyhlásil Poistený ako verejný obstarávateľ.
4.1.2 podľa zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva /ďalej len zákon o cenách/,
ako aj podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
4.1.3 podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
4.2 Poisťovateľ sa zaväzuje poskytovať predmet tejto Rámcovej dohody podľa článku I. tejto Rámcovej
dohody počas platnosti tejto Rámcovej dohody za sumy ročného poistného, ktoré sú uvedené v
Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Sumy ročného poistného sú v súlade s §2 citovaného zákona
o cenách založené na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky
oprávnených nákladov a primeranom zisku.
4.3 Sumy ročného poistného pokrývajú všetky ekonomicky oprávnené náklady Poisťovateľa poistených
služieb vynaložených v súvislosti s poskytovaním predmetu plnenia tejto Rámcovej dohody.
4.4 Ročné sadzby poistného podľa ods. 4.2 tohto článku tejto Rámcovej dohody sú sadzbami pevnými a
konečnými v súlade s § 3 citovaného zákona o cenách, t.j. nebudú sa navyšovať o ďalšie náklady,
ktoré majú byť v súlade s ods. 3 v poistných sadzbách zahrnuté. Predmetné sadzby budú platné
počas trvania tejto Rámcovej dohody a následných Poistných zmlúv.
4.5 Sumy ročného poistného sú vyjadrené v eurách v súlade so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení
meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Vyhlášok č. 97/2008 Z.z. a č. 75/2008 Z.z. v eurách.
4.6

Výška ročného poistného pre jednotlivé predmety poistenia a pre jednotlivé riziká je uvedená
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody.

4.7 Poistné bude hradené štvrťročne. Ročné poistné je splatné na základe vystavených výziev na úhradu
poistného v dvoch (2) vyhotoveniach, ktoré sa Poisťovateľ zaväzuje vystaviť a doručiť Poistenému
do tridsiatich (30) kalendárnych dní pred skončením predchádzajúceho štvrťroka.
4.8 Výzvy na úhradu poistného budú mať náležitosti daňového dokladu. Budú obsahovať minimálne tieto
údaje:
- označenie Poisteného a Poisťovateľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a
Obchodného zákonníka),
- číslo Poistenej zmluvy,
- deň odoslania a deň splatnosti výzvy na úhradu poistného, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú sumu,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Poisťovateľa.
4.9 Poistený preddavky neposkytuje. Výzvy na úhradu poistného budú uhrádzané bezhotovostným
prevodom so splatnosťou do 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia výzvy Poisteným.
4.10 Každá výzva na úhradu poistného sa považuje za doručenú aj v prípade, ak bolo jej prevzatie
Poisteným odopreté alebo ak sa ju nepodarilo Poistenému doručiť na adresu uvedenú v záhlaví tejto
Rámcovej dohody, alebo na adresu dodatočne oznámenú Poisťovateľovi ako adresa pre
doručovanie, a to tretím (3.) dňom odo dňa odoslania zásielky Poisťovateľom, bez ohľadu na
úspešnosť jej doručenia.
4.11 Každá výzva na úhradu poistného musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v § 74 zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla
poistenej zmluvy podľa evidencie Poisťovateľa a Poisteného.
4.12 V prípade, že výzva na úhradu poistného vystavená Poisťovateľom nebude spĺňať požiadavky v
zmysle bodu 4.8 a 4.11 tohto článku tejto Rámcovej dohody, Poistený je oprávnený vrátiť výzvu na
úhradu poistného bez jej zaplatenia Poisťovateľovi na prepracovanie. Počas doby prepracovávania
výzvy na úhradu poistného Poisťovateľom, nie je Poistený v omeškaní s úhradou príslušnej výzvy na
úhradu poistného, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová lehota splatnosti začne plynúť až
dňom doručenia opravenej (novej) výzvy na úhradu poistného, ktorá spĺňa požiadavky stanovené
touto Rámcovou dohodou o poistení a zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších zákonov.
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4.13 Za uhradenie výzvy sa bude považovať deň, v ktorom bude fakturovaná suma pripísaná na účet
Poisťovateľa.
4.14 Suma poistného za plnenie predmetu rámcovej dohody podľa článku I. tejto Rámcovej dohody
neprekročí počas jej platnosti finančný limit pre predmet zákazky - 20.125,77 EUR.
Článok V.
Dôvernosť informácií
5.1 Obidve Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by
z tejto Rámcovej dohody, následných čiastkových poistných zmlúv alebo z Príslušných právnych
predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po
zániku účinnosti tejto Rámcovej dohody.
5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani
neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia
orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im
sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe Príslušných právnych
predpisov.
5.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
5.3.1 informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Rámcovej dohode verejne známe
alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Rámcovej dohody získať z bežne
dostupných informačných prostriedkov;
5.3.2 informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Rámcovej dohody verejne známymi
alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných
prostriedkov;
5.3.3 prípady, kedy na základe Príslušných právnych predpisov alebo na základe
povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
musí Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá
Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti
poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez
zbytočného odkladu,
5.3.4 použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských,
správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa
tejto Rámcovej dohody.
Článok VI.
Oprávnené osoby
6.1 Úkony spojené s plnením tejto Rámcovej dohody
vykonávať oprávnené osoby.

sú okrem štatutárnych orgánov oprávnené

Oprávnené osoby za Poisteného sú osoby špecifikované v bode 6.2 tejto Rámcovej dohody,
poverené Poisteným na výkon úkonov súvisiacich s plnením Poisteného v zmysle tejto Rámcovej
dohody, ktoré sú oprávnené najmä poskytovať súčinnosť a informácie potrebné na riadne plnenie
predmetu tejto Rámcovej dohody Poisťovateľom, dávať Poisťovateľovi pokyny týkajúce sa predmetu
rámcovej dohody, kontrolovať spôsob plnenia predmetu rámcovej dohody Poisťovateľom, ako aj
vykonať všetky ostatné úkony za Poisteného, ktoré sú potrebné a súvisia s príslušným čiastkovým
plnením Poisteného v zmysle tohto ustanovenia Rámcovej dohody alebo ktorými boli tieto
Oprávnené osoby touto Rámcovou dohodou výslovne poverené.
6.2 Oprávnené osoby za Poisteného vo veciach technických: Ing. Ľubica Sokolíková, Tel.: 02/59375232;
mail: lubica.sokolikova@geology.sk.
6.3 Zmluvné strany sú v prípade potreby oprávnené oznámiť písomnou formou druhej Zmluvnej strane
ďalšiu Oprávnenú osobu spolu s kontaktnými údajmi tejto osoby.
6.4 Akékoľvek zmeny týkajúce sa Oprávnených osôb alebo ich kontaktných údajov sú Zmluvné strany
povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane. V prípade porušenia oznamovacej
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povinnosti podľa tohto odseku, žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá druhej Zmluvnej strane za
škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku udelenia alebo prijatia pokynu na činnosť podľa tejto Rámcovej
dohody od neoprávnenej osoby.
6.5 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy, a úkony v súdnom,
správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať
výlučne štatutárne orgány.
Článok VII.
Doručovanie
7.1 Pokiaľ nie je v tejto Rámcovej dohode uvedené inak, akékoľvek písomnosti, oznámenia, vyhlásenia,
žiadosti, výzvy a iné úkony uskutočnené Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Rámcovou dohodou
a jej plnením musia byť vyhotovené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany
uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana
druhej Zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie písomností. Písomnosť sa považuje za
doručenú za nasledovných podmienok:
7.1.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe uvedenej v bode
1. článku VII. tejto Rámcovej dohody alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto
Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti,
alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané vyhlásením
tejto osoby alebo najmenej dvoch osôb prítomných pri odmietnutí prevzatia;
7.1.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo iného doručovateľa
doručením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej
osoby na doručenke;
7.1.3 v prípade doručovania prostredníctvom faxu a elektronickou poštou prijatím potvrdenia druhej
Zmluvnej strany o doručení písomnosti, najneskôr však uplynutím troch (3) pracovných dní od
odoslania faxu alebo elektronickej správy, pokiaľ najneskôr do troch (3) dní odo dňa takéhoto
odoslania bude táto písomnosť doručená aj inou formou podľa tohto článku.
7.2 Písomnosť považujú zmluvné strany za doručenú
- dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane,
- dňom odmietnutia jej prevzatia druhou zmluvnou stranou
- dňom vrátenia písomnosti odosielajúcej zmluvnej strane, a to aj v prípade, že zmluvná strana –
adresát sa o doručovaní písomnosti nedozvie v dôsledku zmeny adresy jej sídla, ktorú odosielajúcej
strane neoznámila a/alebo doručenie písomnosti svojím nekonaním alebo opomenutím zmarí
Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
8.1

Poisťovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých
činností, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody.

8.2 Poisťovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Rámcovej dohody s odbornou
starostlivosťou, v súlade s touto Rámcovou dohodou, s východiskovými podkladmi a s príslušnými
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet Rámcovej dohody.
8.3 Východiskovými podkladmi sú:
8.3.1 Špecifikácia ceny, špecifikácia predmetu dohody - Cenová ponuka, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto
Rámcovej dohody.
8.4 Poistený sa zaväzuje poskytnúť Poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné plnenie
predmetu rámcovej dohody.
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Článok IX.
Osobitné dojednania
9.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Rámcová dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou
v zmysle ust. § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením
tejto Rámcovej dohody, následných Poistných zmlúv, vrátane jej/ich dodatkov a výziev na úhradu
poistného Poisťovateľa doručených Poistenému.
9.2 Poisťovateľ súhlasí s tým, že na požiadanie Poisteného mu sprístupní originály všetkých dokladov
súvisiacich s plnením tejto Rámcovej dohody, najmä pre účely príslušných orgánov kontroly.
Článok X.
Využitie subdodávateľov
10.1

Poisťovateľ vyhlasuje, že na plnenie predmetu rámcovej dohody podľa článku I. tejto Rámcovej
dohody sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia, ktorí sú Poisťovateľovi známi v čase uzavretia
tejto Rámcovej dohody:

Por. Č.*

Obchodné
meno a sídlo
subdodávateľa

IČO

% podiel
na zákazke

Predmet
subdodávok

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum
narodenia

*V prípade potreby doplniť riadok pre ďalšieho subdodávateľa
10.2 Poistený vyžaduje, aby každý subdodávateľ uvedený v tejto Rámcovej dohode spĺňal podmienky
účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10.3 Ak Poistený neuvedie v bode 10.1 tohto článku tejto Rámcovej dohody požadované údaje, Poistený
má zato, že na plnenie predmetu rámcovej dohody podľa článku I. tejto Rámcovej dohody sa nebudú
podieľať subdodávatelia a celý predmet rámcovej dohody Poisťovateľ uskutočníme vlastnými
kapacitami.
10.4 Poisťovateľ je povinný oznámiť Poistenému akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedenom
v bode 1. tohto článku tejto Rámcovej dohody najneskôr do desiatich (10) dní, odo dňa kedy daná
zmena nastala.
10.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Rámcovej dohody, je Poisťovateľ povinný
najneskôr tri (3) pracovné dni pred plánovanou zmenou predložiť Poistenému písomné oznámenie o
zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Poisťovateľ v
úmysle zadať subdodávateľovi, predmet subdodávok, identifikačné údaje navrhovaného
subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa
podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
10.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní, Poistený písomne požiada poisťovateľa o jeho nahradenie. Poisťovateľ
doručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa
prvej vety, ak Poistený neurčil dlhšiu lehotu.
Článok XI.
Zmena Rámcovej dohody počas jej trvania
11.1Rámcovú dohodu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového obstarávania, ak budú naplnené
skutočnosti podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
11.2 Zmena rámcovej dohody musí byť písomná. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k uzatvorenej
Rámcovej dohode budú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako
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dodatok k zmluve, obojstranne odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán,
ktoré po nadobudnutí platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej
dohody.
Článok XII.
Platnosť a účinnosť Rámcovej dohody, ukončenie a zánik Rámcovej dohody
12.1 Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
12.2 Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú: 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti,
respektíve do vyčerpania finančného limitu Poisteného na daný predmet zákazky (plnenia). Finančný
limit predmetu plnenia nesmie prekročiť 20.125,77 EUR. V prípade vyčerpania finančného limitu
bude táto Rámcová dohoda ukončená skôr.
12.3 Na základe tejto Rámcovej dohody budú uzatvorené samostatné Poistné zmluvy na predmety
a poistné riziká, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 a 2 tejto Rámcovej dohody. Poistné zmluvy budú
uzatvorené na základe výzvy (požiadavky) Poistníka.
12.4 Táto Rámcová dohoda zaniká:
a) dohodou obidvoch zmluvných strán k dohodnutému termínu, ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola táto Rámcová dohoda uzatvorená a nebolo ich možné objektívne
predvídať, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma,
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak druhá zmluvná strana poruší túto
Rámcovú dohodu podstatným spôsobom,
b) odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodov uvedených v zákone a/alebo v tejto
Rámcovej dohode,
d) uplynutím doby, na ktorú je táto Rámcová dohoda dojednaná,
e) splnením záväzku,
f) rozhodnutím zriaďovateľa Poisteného,
g) zánikom Poisťovateľa alebo Poisteného bez právneho nástupcu.
12.5 Pri podstatnom porušení ustanovení tejto Rámcovej dohody podľa bodu 12.10 a 12.12 tohto
článku tejto Rámcovej dohody má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. Výpovedná lehota
je dvoj (2) mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane
12.6 Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku
obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z
iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej
zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v
dohode
alebo
v príslušnom
verejnom
registri
(t.j.
v príslušnom obchodnom alebo
živnostenskom registri).
12.7
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Rámcovou dohodou môže zaniknúť
písomným odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia ustanovení tejto
Rámcovej dohody podľa bodu 12.10 a 12.12 tohto článku tejto Rámcovej dohody druhou Zmluvnou
stranou, ak takáto druhá Zmluvná strana napriek písomnému upozorneniu (výzve) neodstráni toto
porušenie ani v dodatočnej najmenej pätnásť (15) dňovej lehote, poskytnutej v predchádzajúcej
písomnej výzve, v ktorej oprávnená Zmluvná strana špecifikuje porušenie záväzku, ktorého sa
dovoláva. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
12.8
V prípade odstúpenia od tejto Rámcovej dohody sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oznámenie o odstúpení od Rámcovej dohody musí byť
uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
12.9
V prípade podstatného porušenia tejto Rámcovej dohody zo strany Poisteného je Poisťovateľ
oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej dohody písomným oznámením o odstúpení zaslanom
Poistenému. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
tejto Rámcovej dohody Poisťovateľom Poistenému alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom
oznámení Poisťovateľa o odstúpení zaslanom Poistenému. Písomné oznámenie Poisťovateľa o
odstúpení od Rámcovej dohody sa považuje za doručené Poistenému dňom prevzatia zásielky alebo
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dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Poistený o uložení
zásielky nedozvedel.
12.10 Za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody zo strany Poisteného sa považuje najmä:
a) omeškanie Poisteného s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku vzniknutého v súvislosti s touto
Rámcovou dohodou, ak predmetný peňažný záväzok neuhradil ani v dodatočnej lehote určenej
Poisťovateľom, ktorá nemôže byť kratšia ako pätnásť (15) dní od doručenia výzvy na jej úhradu.
Zmluvné strany potvrdzujú, že táto dodatočná lehota poskytnutá na plnenie je primeraná,
b) v iných prípadoch stanovených touto Rámcovou dohodou alebo Obchodným zákonníkom.
12.11 V prípade podstatného porušenia tejto Rámcovej dohody zo strany Poisťovateľa je Poistený
oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od tejto Rámcovej dohody Poisteným Poisťovateľovi alebo
neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Poisteného o odstúpení zaslanom Poisťovateľovi.
Písomné oznámenie Poisteného o odstúpení od tejto Rámcovej dohody sa považuje za doručené
Poisťovateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej
uloženia na pošte, aj keď sa Poisťovateľ o uložení zásielky nedozvedel.
12.12 Za podstatné porušene tejto Rámcovej dohody zo strany Poisťovateľa sa považuje:
a) Poisťovateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) návrh na vyhlásenie konkurzu voči Poisťovateľovi bol podaný treťou osobou, pričom Poisťovateľ je
platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
c)
na majetok Poisťovateľa bol vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) Poisťovateľ vstúpil do likvidácie,
e) strata nevyhnutnej kvalifikácie Poisťovateľa, vrátane, ale nielen, strata oprávnenia na vykonávanie
činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto Rámcovej dohody, pokiaľ Poisťovateľ
opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 dní,
f) ak Poisťovateľ nepostupuje v súlade s Východiskovými podkladmi, Príslušnými právnymi predpismi,
g) poskytnutie plnenia v rozpore s touto Rámcovou dohodou,
h) neodôvodnené nedodržanie pokynov Poisteného, za predpokladu, že dotknutý pokyn má podstatný
význam pre poskytnutie plnenia podľa tejto Rámcovej dohody,
i) podstatné omeškanie Poisťovateľa s poskytnutím plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody podľa
článku I. tejto Rámcovej dohody o viac ako tridsať (30) dní zavinené Poisťovateľom, a ani v
dodatočnej lehote tridsať (30) dní od doručenia písomnej výzvy Poisteného nedošlo k náprave,
j) porušenie povinnosti vo vzťahu k subdodávateľovi podľa článok X. tejto Rámcovej dohody
k) v prípadoch ustanovených právnymi predpismi.
12.13 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Rámcovej dohody podľa bodu 3 tohto článku tejto
Rámcovej dohody, resp. ukončenie platnosti tejto Rámcovej dohody nemá vplyv na plnenie, ktoré bolo
im riadne poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia a nebudú oprávnené žiadať vrátenie
plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto Rámcovej dohody druhej zmluvnej strane. Odstúpením
nie je dotknutý ani nárok Poisťovateľa na zaplatenie ceny za také plnenie podľa tejto Rámcovej
dohody ako aj na zaplatenie prípadného úroku z omeškania alebo náhrady škody.
12.14 V prípade odstúpenia od tejto Rámcovej dohody zostávajú zachované práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné
vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto Rámcovej
dohody.
12.15 V prípade, ak dôjde k zániku účinnosti tejto Rámcovej dohody v dôsledku odstúpenia niektorej zo
Zmluvných strán od Rámcovej dohody:
12.15.1 Poisťovateľ ukončí plnenie tejto Rámcovej dohody a Poistený uhradí Poisťovateľovi
poskytnuté plnenie.
12.15.2 Poisťovateľ je povinný vrátiť Poistenému zaplatenú cenu za plnenie spolu s úrokom vo výške
podľa ustanovenia § 502 Obchodného zákonníka, a to od zaplatenia ceny za plnenie do jej
vrátenia, pričom úrok z omeškania týmto nie je dotknutý.
12.16 Odstúpenie od Rámcovej dohody alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na
uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia tejto Rámcovej dohody, vrátane oprávnenia na náhradu
škody, zmluvnej pokuty, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi
zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa Rámcovej dohody alebo vzhľadom na svoju
povahu majú trvať aj po ukončení tejto Rámcovej dohody. Ustanovenia vzťahujúce sa k vysporiadaniu
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vzájomných právnych vzťahov na základe tejto Rámcovej dohody zostávajú v platnosti do momentu
ich vysporiadania.
12.17Ukončením platnosti tejto Rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán
v nej zakotvené, okrem nárokov Poisťovateľa na úhradu už poskytnutého plnenia, nárokov Poisteného
na náhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, ktoré podľa
prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po ukončení platnosti tejto Rámcovej dohody.
12.18 V prípade zániku tejto Rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v
tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. Stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na
základe tejto Rámcovej dohody podstatnú náležitosť dohody o ukončení účinnosti tejto Rámcovej
dohody.
12.19 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
Poisťovateľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, apod.) alebo
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto Rámcovej dohody zo strany Poisťovateľa,
je Poisťovateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Poistenému najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto
skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Poistenému v dôsledku porušenia
tejto povinnosti a Poistený má právo odstúpiť od Rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia
povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Poisťovateľa, pričom k
tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
12.20 Zánikom účinnosti tejto Rámcovej dohody nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať
vzťahy, ktoré na základe tejto Zmluvy vznikli.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
13.1 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
Táto Rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
13.2 Všetky právne vzťahy touto Rámcovou dohodou neupravené sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
Táto Rámcová dohoda sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Táto Rámcová dohoda sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka,
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vzťahy, ktoré vzniknú pri
realizácii tejto Rámcovej dohode medzi zmluvnými stranami a Rámcová dohoda ich neupravuje, sa
budú riadiť ustanoveniami vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov.
13.3 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj číslo
účtu, zmeny oprávnených osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k
tejto Rámcovej dohode. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto údajov
písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou zaslanej
druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda účinnosť dňom
doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
13.4 Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z
tejto Rámcovej dohody ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany.
13.5 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Rámcovej dohody prechádzajú v prípade splynutia,
zlúčenia alebo rozdelenia Poisťovateľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho
právneho nástupcu, alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí,
zlúčení alebo rozdelení spoločnosti.
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13.6 Ustanovenia Rámcovej dohody sú oddeliteľné. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Rámcovej
dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo právne nevykonateľným, nie je tým
dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Rámcovej dohody, pokiaľ
to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení
tejto Rámcovej dohody je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté
ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli
Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Rámcovej dohody.
13.7 Spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto Rámcovej
dohody alebo v akejkoľvek súvislosti s touto Rámcovou dohodou budú Zmluvné strany riešiť
v prvom rade mimosúdnou cestou, a to vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán. Ak sa tieto spory
a/alebo nezrovnalosti nepodarí vyriešiť ani po vzájomných rokovaniach Zmluvných strán, najneskôr
do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená
predložiť tieto spory a/alebo nezrovnalosti medzi Zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe
tejto Rámcovej dohodyalebo v akejkoľvek súvislosti s touto Rámcovou dohodou na rozhodnutie
vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.
13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a
ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle
obsiahnuté v tejto Rámcovej dohode Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Rámcovej dohody.
Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Rámcovej dohody túto Rámcovú dohodu
podpísali.
13.9 Rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z toho pre
Poisteného štyri (4) rovnopisy a pre Poisťovateľa dva (2) rovnopisy.
13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka, špecifikácia predmetu poistenia vrátane prehľadu poistných súm
Príloha č. 2 – Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania Poisťovateľa
V Bratislave dňa ....................

V ..................... dňa ....................

Za Poisteného:

Za Poisťovateľa:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Ing. Branislav Žec, CSc.
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ

...............................................
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PRÍLOHA Č. 1

KRYCÍ LIST PONUKY
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
IČO: 31753604
Názov zákazky/heslo zákazky
Poistenie majetku ŠGÚDŠ
□ Časť 1 zákazky: „Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu“
□ Časť 2 zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel“
□ Časť 3 zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov“
Obsah ponuky:
Zoznam súborov ponuky*
Identifikačné údaje uchádzača*:
Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ pre daň:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC) kód:
Tel:
E-mail:
Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:
Meno a priezvisko, funkcia

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
•

•

som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho
postavenia v súťaži,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu
so zadaním tejto zákazky,

107

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby
•

•

budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a
úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše
konto s užívateľským menom ......................................* na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie,
že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho konta s užívateľským menom
......................................* na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti..
Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú
pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany
vyjadrený kompletne a úplne.

Pozn.: * doplní uchádzač
Krycí list musí byť podpísaný kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Podpísanie tohto
Krycieho listu kvalifikovaným elektronickým podpisom uchádzač uskutoční napr. na zep.disig.sk
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PRÍLOHA Č. 2

Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV
1.

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za
účelom predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu zákazky „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“
sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva
z nasledovných samostatných právnych subjektov:

2.

V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred
uzavretím zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, predložíme
verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne
a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

3.

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme
si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených
v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za
škodu spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
platných v SR.

V......................... dňa...............

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania

................................................

IČO:

meno a priezvisko, funkcia
podpis

1

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania

................................................

IČO:

meno a priezvisko, funkcia
podpis

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

109

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Podlimitná zákazka - služby

PRÍLOHA Č. 3

PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):
1.Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny
dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
2. ...
udeľuje/ú plnomocenstvo
splnomocnencovi:
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov
na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“, vrátane konania pri uzatvorení
rámcovej dohody, ako aj konania pri plnení rámcovej dohody a z rámcovej dohody vyplývajúcich
právnych vzťahov.
v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Plnomocenstvo prijímam:

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocnenca
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PRÍLOHA Č. 4

Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasíme s obchodnými podmienkami
súťaže uvedenými v častiach B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis
predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ súťažných podkladov na zadanie zákazky s názvom
„Poistenie majetku ŠGÚDŠ“. Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade
nášho úspechu v tomto verejnom obstarávaní ich zapracujeme do návrhu Rámcovej dohody.

V......................... dňa...............

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis

1

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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PRÍLOHA Č. 5

Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na
predmet zákazky „Poistenie majetku ŠGÚDŠ“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Štátnym
geologickým ústavom Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava vo Vestníku verejného
obstarávania ......................................:
□ neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo
□ obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo
□ obsahuje nasledovné dôverné informácie:
P. č.
1.
2.
3.

Názov dokladu

strana ponuky

V......................... dňa...............

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis

1

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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PRÍLOHA Č. 6
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00
Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa
V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku
Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie
a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného
2
3
európskeho dokumentu pre obstarávanie . Referenčné číslo príslušného oznámenia uverejneného
v Úradnom vestníku Európskej únie :
Ú. v. EÚ S číslo [ ], dátum [ ], strana [ ]
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [ ] [ ] [ ]/ [ ] [ ] [ ]- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného
obstarávania.
V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie
informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz
na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni).
Vestník ÚVO: xxxx – xxx, Vestník č. xx/2019 zo dňa xx.xx.2019 - Výzva na predkladanie ponúk
INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie
jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného
európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť
hospodársky subjekt.
4

Identifikácia obstarávateľa

Odpoveď:

Názov:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská
dolina 1, 817 04 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, Slovensko
Odpoveď: súťaž podľa § 112 zákona 343/2015
Z.z. – Podlimitná zákazka
Názov: Poistenie majetku ŠGÚDŠ
Druh zákazky: služby
01/2019-PoL

O aké obstarávanie ide?
Názov alebo skrátený opis obstarávania

5

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
6
obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje) :

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie
vypĺňa hospodársky subjekt.

2
Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným
obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným
stranám.
3
V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné informatívne oznámenie používané
ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného
systému.
4
Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania uveďte mená
všetkých zúčastnených obstarávateľov.
5
Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.
6
Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.
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