Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, Rektorát
Šrobárova 2, 041 08 Košice

Košice, 25.09.2022

Vec: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď
Predmet zákazky: Poisťovacie služby
Vestník EÚ: č. 2022/S 164-465544, zo dňa 26.08.2022
Vestník SR: č. 190/2022 zo dňa 30.08.2022, zn.: 39006 – MSS
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, k zákazke s názvom „Poisťovacie služby“,
zverejnenej vo Vestníku EÚ, č. 2022/S 164-465544, dňa 26.08.2022 a vo Vestníku SR č. 190/2022, dňa
30.08.2022, zn.: 39006 – MSS, poskytujeme nasledovné vysvetlenie:
Otázka č. 3:
Časť 1:
Poistenie majetku:
Prosíme o uvedenie celkovej poistnej sumy za predmety poistenia: spevnené plochy, optické a
elektrické rozvody, inžinierske siete, oplotenia, pozemné komunikácie, kanalizačné a vodovodné
prípojky, kanalizácie, parkoviská, trafostanice, dieselagregát, ktoré sú majetkom poisteného. Zároveň
prosíme o informáciu o najhodnotnejšom majetku takéhoto druhu (druh majetku / poistná suma).
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že predmetom poistenia je celý súbor účtu 021 – stavby. Uvedené
predmety: spevnené plochy, optické a elektrické rozvody, inžinierske siete, oplotenia, pozemné
komunikácie, kanalizačné a vodovodné prípojky, kanalizácie, parkoviská, trafostanice, dieselagregát,
ktoré sú majetkom poisteného tvoria cca 4 % z hodnoty celkového súboru účtu 021 – Stavby.
Otázka č. 4:
Prosíme zaslať zoznam TOP 10 najhodnotnejších strojov
a elektroniky (druh stroja / rok výroby / výška poistnej sumy).

poistených v rámci rizika lom stroja

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza zoznam TOP 10-tich najhodnotnejších strojov a zariadení poistených
v rámci rizika lom stroja a elektroniky s informáciami, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii vo svojej
evidencii majetku:

10 najhodnotnejších strojov a zariadení - trieda 2203-2205

Označenie IM

Aktivácia dňa

Výška poistnej sumy

Hmotnostný spektrometer
Centrálna experimentálna infraštruktúra UVP
HPLC/MS/MSna online enzým.digesciu proteínov
Experimentálna infraštruktúra vedeckých pracovísk
Prístroj na identifikáciu a kvan.molekúl Q-TOF
Poč.riad.hmotnostný spektrometer Amazon
Prietokový cytometer FACS-sorter
Hmotn.spektrom.MALDI TO/TOF MS Ultraflextreme
Konfokálny mikroskop TSC n SP5
Poč.riadení prístroj na kvantifikáciu QQQMS

(dátum
(obstarávacia hodnota)
zaradenia do
majetku)
30.11.2015
1 563 000,00
2.11.2015
874 712,50
30.11.2015
862 800,00
2.11.2015
853 137,48
7.6.2012
745 296,00
24.9.2012
679 692,00
22.12.2010
663 871,00
23.2.2011
597 703,68
15.4.2010
495 253,27
19.6.2012
459 696,00

Otázka č. 5:
Prosíme o doplnenie limitu plnenia (Rámcová dohoda pre poistenie majetku a poistenie
zodpovednosti za škodu, článok II. Rozsah poistenia, bod 1.3.3): „Maximálny ročný limit plnenia pre veci
uložené na voľnom priestranstve je 500 000,00 EUR“.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch a nesúhlasí so stanovením
maximálneho ročného limitu pre veci uložené na voľnom priestranstve.
Otázka č. 6:
V Rámcovej dohode pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, článku II. Rozsah
poistenia, bod 1.3.30 – žiadame text znenia „Pri poistení na novú cenu nebude poistiteľ uplatňovať
princíp podpoistenia.“ nahradiť textom nasledovného znenia: „Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti
poistná suma poistenej veci nižšia ako je jej poistná hodnota o viac ako 10%, má poisťovateľ právo
znížiť poistné plnenie pred uplatnením spoluúčasti v rovnakom pomere, v akom je poistná suma ku
poistnej hodnote poistenej veci. Toto ustanovenie sa nepoužije pri poistení na prvé riziko a na limit
plnenia.“
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch a nesúhlasí s navrhovanou
zmenou.
Otázka č. 7:
Poistenie zodpovednosti za škodu:
Prosíme vymenovať subjekty v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti poistníka v zmysle bodu
5.1.3 Rámcovej dohody pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ je verejnoprávnou inštitúciou - verejnou vysokou školou v zmysle zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVŠ“) so samosprávnou pôsobnosťou v zmysle ust. § 6 ZVŠ, do ktorej patrí aj jej vnútorná
organizácia.
1. Verejný obstarávateľ sa člení na nasledovné súčasti:
a) fakulty
b) rektorát,
c) univerzitné pracoviská, a to:
- výskumné a pedagogické pracoviská,
- informačné pracoviská,

2.

3.

- účelové zariadenia.
Verejný obstarávateľ sa člení na tieto fakulty:
a) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta,
b) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta,
c) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta,
d) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy,
e) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta.
Verejný obstarávateľ má tieto ďalšie súčasti:
a) výskumné a pedagogické pracoviská:
- Ústav telesnej výchovy a športu,
- Botanická záhrada,
- Technologický a inovačný park UPJŠ (TIP-UPJŠ),
b) informačné pracoviská:
- Univerzitná knižnica,
- Centrum informačných a komunikačných technológií,
- Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC),

c) účelové zariadenia:
-

Študentské domovy a jedálne a
ďalšie súčasti univerzity ako verejného obstarávateľa (Učebno-výcvikové zariadenie Opátka,
Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce, Folklórny súbor Hornád, Chorus Universitatis
Šafarikianae),

d) Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov.
Bližšie informácie k vyššie uvedeným súčastiam verejného obstarávateľa sú zverejnené na internetovej
stránke: https://www.upjs.sk/univerzita/organizacna-struktura/
Verejný obstarávateľ v súčasnosti nemá žiadne subjekty, ktoré by boli výsledkom uplatnenia
zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti poistníka (t. j. vyplývajúcej z výkonu verejnej moci stanovenej
právnym predpisom). Má len zriadené súčasti v súlade so samosprávnou pôsobnosťou, vyjadrením ktorej
je okrem iného pôsobnosť určiť si vlastnú vnútornú organizáciu.
Otázka č. 8:
Bod 5.4 Rámcovej dohody pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu - Je možné z
poistného krytia vylúčiť krytie vzťahujúce sa na krajiny Rusko, Bielorusko a Ukrajina?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ súhlasí s vylúčením poistného krytia na krajiny Rusko, Bielorusko a Ukrajina.
Verejný obstarávateľ opravuje znenie súťažných podkladov –Rámcovej dohody pre poistenie majetku
a poistenie zodpovednosti za škodu, Článok V. bod 5.4 (pre Časť č. 1) nasledovne:
Pôvodné znenie:
5.4 Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky a územie ostatných európskych štátov
Upravené znenie:
5.4 Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky a územie ostatných európskych štátov
s vylúčením poistného krytia na krajiny Rusko, Bielorusko a Ukrajina.

Otázka č. 9:
Bod 5.7 Rámcovej dohody pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu: Je možné
stanoviť sublimity na jednotlivé pripoistenia uvedené v bodoch 5.7.1 až 5.7.20 vo výške 50 000,00 EUR
alebo 100 000,00 EUR?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch a nesúhlasí s navrhovanou
zmenou.
Otázka č. 10:
Bod 5.7.6 Rámcovej dohody pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu:
Zákonník práce v § 193 zodpovednosť zamestnávateľa na odložených veciach stanovuje: „Za veci,
ktoré sa do zamestnania obvykle nenosia, zamestnávateľ zodpovedá, len ak ich prevzal do
úschovy, inak najviac do sumy 165,97 EUR.“
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že poistenie sa vzťahuje na poistenie zodpovednosti za škodu, za ktorú
poistený, ako zamestnávateľ, v zmysle právnych predpisov zodpovedá. Pokiaľ zákon stanovuje limity
plnenia a sú splnené všetky zákonné podmienky na ich uplatnenie, nemôže byť zamestnancovi
priznaný nárok vo vyššej sume, ako stanovuje zákon. Z uvedeného dôvodu, nie je potrebné toto
ustanovenie nijak modifikovať.
Otázka č. 11:
Fyzické prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou – považujú sa za veci prevzaté do
úschovy zamestnávateľom?
Otázka č. 12:
O aké fyzické prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou ide?
Odpoveď na otázku č. 11 a otázku č. 12:
Verejný obstarávateľ uvádza, že podstata tohto dojednania je, že nemôže ísť o prípad prostej
krádeže. Prekážkou teda je poškodenie opatrenia, ktoré je pre danú prevádzku štandardné, spravidla
poškodené dvere do miestnosti, rozbité okno, poškodenie zámku skrinky, či iného odkladacieho
priestoru.
Otázka č. 13:
Bod 5.7.8 Rámcovej dohody pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu: Podľa § 434
Občianskeho zákonníka za klenoty, peniaze a iné cennosti odložené na mieste na tom určenom alebo
obvykle, prevádzkovateľ zodpovedá do výšky ustanovenej vykonávacím predpisom, t.j. 331,94 EUR. V
prípade, že ich prevezme do úschovy, zodpovedá bez obmedzení.
Na základe akého povolenia klient prevádzkuje ubytovacie zariadenia a aké sú to ubytovacie
zariadenia?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že prevádzkuje študentské domovy. Bližšie informácie sú uvedené na
https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/.
Otázka č. 14:
Fyzické prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou – považujú sa za veci prevzaté do
úschovy zamestnávateľom?

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že podstata tohto dojednania je, že nemôže ísť o prípad prostej
krádeže. Prekážkou teda je poškodenie opatrenia, ktoré je pre danú prevádzku štandardné, spravidla
poškodené dvere do miestnosti, rozbité okno, poškodenie zámku skrinky, či iného odkladacieho
priestoru.
Otázka č. 15:
O aké fyzické prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou ide?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza , že podstata tohto dojednania je, že nemôže ísť o prípad prostej
krádeže. Prekážkou teda je poškodenie opatrenia, ktoré je pre danú prevádzku štandardné, spravidla
poškodené dvere do miestnosti, rozbité okno, poškodenie zámku skrinky, či iného odkladacieho
priestoru.
Otázka č. 16:
Bod 5.7.9 Rámcovej dohody pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu - Aké výrobky
klient vyrába?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že ide najmä o jedlo podávané v stravovacích zariadeniach UPJŠ v rámci
študentských domovov a zároveň je uvedené ustanovenie zavedené pre prípad, že v budúcnosti dôjde
k situácii, kedy UPJŠ v rámci projektu dodá tretej strane určité dielo / výrobok. Ide skôr o hypotetickú
situáciu, ktorá má predísť tomu, aby sme v budúcnosti museli riešiť takúto situáciu dodatkom, resp.
novou zmluvou.
Otázka č. 17:
Bod 5.12 Rámcovej dohody pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu:
Otázka 1: Koľko bude dojednaných čiastkových poistných zmlúv?
Otázka 2: Prosíme vymenovať poistníkov a poistených na jednotlivých čiastkových zmluvách.
Otázka 3: Prosíme stanoviť poistné sumy pre jednotlivé čiastkové poistné zmluvy, ktoré majú tvoriť
súčet limitov jednotlivých poistení dojednaných čiastkovou PZ ako je uvedené v bode 5.12.
Odpovede:
Odpoveď k otázke 1:
Vo vzťahu k poisteniu zodpovednosti za škodu (bod 5.12 Rámcovej dohody) sa uzatvorí jedna čiastková
poistná zmluva.
Odpoveď k otázke 2:
Vo vzťahu k poisteniu zodpovednosti za škodu (bod 5.12 Rámcovej dohody) bude ako poistený
a poistník figurovať verejný obstarávateľ, t. j. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade
s čl. I ods. 8 Rámcovej dohody, v zmysle ktorého čiastkové poistné zmluvy budú uzatvárané
poistníkom vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom v takom prípade má poistník súčasne aj
postavenie poisteného.
Odpoveď k otázke 3:
Vo vzťahu k poisteniu zodpovednosti za škodu (bod 5.12 Rámcovej dohody) verejný obstarávateľ uvádza,
že sa uzatvorí jedna čiastková poistná zmluva s limitom 1.000.000,- €.
Otázky týkajúce sa Poistenia motorových vozidiel
Otázka č. 18:
Článok I.

Predmet rámcovej dohody
Predmetom rámcovej dohody je havarijné poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom,
držiteľom alebo správcom je poistník. V zmysle uvedeného sa rozumie ako predmet tejto rámcovej
dohody záväzok poisťovateľa/poistiteľa zabezpečiť poistníkovi možnosť uzavrieť spôsobom a podľa
podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode čiastkové poistné zmluvy, predmetom ktorých bude
havarijné poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je poistník.
Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poisťovateľa/poistiteľa zabezpečiť poistníkovi možnosť
uzavrieť spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode čiastkové poistné
zmluvy, predmetom ktorých bude povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je poistník.
Otázka: Prosíme o uvedenie zoznamu subjektov, ktoré by vstupovali do poistenia a boli by pre ne
vytvárané čiastkové poistné zmluvy. Tiež prosíme doloženie rozdelenie motorových vozidiel pre
jednotlivé subjekty.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že pri všetkých motorových vozidlách je vlastníkom, držiteľom a správcom
verejný obstarávateľ - Rektorát UPJŠ v Košiciach.
Otázka č. 19:
Článok II.
7. Pod pojmom Poistná suma sa rozumie poistná hodnota veci.
Otázka: Je pre obstarávateľa akceptovateľné znenie: “Poistná suma: suma určená ako najvyššia hranica
poistného plnenia poisťovateľa.”
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa je zadefinovaná vo
VOP, Zmluvných dojednaniach každého uchádzača, pričom dojednania tejto rámcovej dohody majú
prednosť pred ustanoveniami poistných podmienok poisťovateľa pre jednotlivé druhy poistenia.
Otázka č. 20:
22.12 Poisťovateľ nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia.
Otázka: Prídu motorové vozidlá do poistenia v riadnom technickom stave?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že motorové vozidlá vstupujúce do poistenia budú v riadnom technickom
stave.
Otázka č. 21:
Článok III.
Predmet a rozsah poistenia - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorových vozidiel
7. Poisťovateľ vydá poistenému na každé vozidlo potvrdenie o poistení zodpovednosti - zelenú kartu
najneskôr do konca septembra 2022. Zelené karty budú doručené na adresu poistníka.
Otázka: Vystavenie potvrdenia o poistení zodpovednosti nie je možné pred začiatkom poistenia, keďže
vyhodnotenie VO je 29.09.2022, do konca septembra 2022 to zrejme nebude možné.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ opravuje znenie súťažných podkladov – Rámcovej dohody na poistenie motorových
vozidiel, Článok III. Predmet a rozsah poistenia - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (pre Časť č. 2) nasledovne:

Pôvodné znenie:
7. Poisťovateľ vydá poistenému na každé vozidlo potvrdenie o poistení zodpovednosti - zelenú kartu
najneskôr do konca septembra 2022. Zelené karty budú doručené na adresu poistníka.
Upravené znenie:
7. Poisťovateľ vydá poistenému na každé vozidlo potvrdenie o poistení zodpovednosti - zelenú kartu
najneskôr do konca novembra 2022. Zelené karty budú doručené na adresu poistníka.
Otázka č. 22:
Článok V.
Spôsob a podmienky dojednávania poistných zmlúv, podmienky poistenia
12.Poisťovateľ je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrťročne do 10-tich
kalendárnych dní nasledovného mesiaca. Súčasťou zoznamu je vyhodnotenie aktuálnej škodovosti.
Otázka: Vystavenie daného zoznamu je možné na základe žiadosti poistníka. Je to akceptovateľné?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ akceptuje zasielanie daného zoznamu, zoznamu poistných udalostí štvrťročne, aj na
základe žiadosti poistníka:
Verejný obstarávateľ opravuje znenie súťažných podkladov – Rámcovej dohody na poistenie motorových
vozidiel, Článok V. – Spôsob a podmienky dojednávania poistných zmlúv, podmienky poistenia, bod 12
(pre Časť č. 2) nasledovne:
Pôvodné znenie:
12.Poisťovateľ je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrťročne do 10-tich
kalendárnych dní nasledovného mesiaca. Súčasťou zoznamu je vyhodnotenie aktuálnej škodovosti.
Upravené znenie:
12. Poisťovateľ zasiela zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrťročne do 10-tich kalendárnych dní
nasledovného mesiaca na základe žiadosti poistníka. Súčasťou zoznamu je vyhodnotenie aktuálnej
škodovosti.
Otázka č. 23:
Limit poistného plnenia vo výške 50 000 000,00 EUR pre poistenie proti komplexným živelným rizikám
- ostatné živelné riziká zahŕňa riziko FLEXA?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že limit poistného plnenia vo výške 50 000 000,00 EUR pre poistenie proti
komplexným živelným rizikám - ostatné živelné riziká zahŕňa aj riziko FLEXA.
Otázka č. 24:
Bolo by vhodné zapracovať predmetné ročné limity poistného plnenia pre „Poistenie proti
komplexným živelným rizikám - povodeň, záplava“ a „Poistenie proti komplexným živelným rizikám ostatné živelné riziká“ do znenia rámcovej dohody.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že prílohou Rámcovej dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za
škodu je Príloha č. 1 – Plnenie kritérií – majetok a zodpovednosť, v ktorej sú uvedené predmetné ročné
limity poistného plnenia pre „Poistenie proti komplexným živelným rizikám - povodeň, záplava“ a
„Poistenie proti komplexným živelným rizikám - ostatné živelné riziká“.

Otázka č. 25:
Aká je celková hodnota poisťovaného súboru pre „Súbor vlastných a cudzích strojov, pojazdných
pracovných strojov, prístrojov, zariadení, elektroniky a technologického vybavenie budov, hál a stavieb“
v rámci „Poistenia strojov a strojových zariadení a elektroniky“? Táto informácia je dôležitá pri
cenotvorbe poistného, keďže je stanovená poistná suma vo výške 500 000,00 EUR na prvé riziko.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza hodnotu účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci 53 253 344,41 EUR – jedná
sa o „Súbor vlastných a cudzích strojov, pojazdných pracovných strojov, prístrojov, zariadení, elektroniky“.
Celková hodnota technologického vybavenia budov, hál a stavieb je vo výške približne 3% z hodnoty účtu
021 – Stavby.
Otázky týkajúce sa Poistenia majetku
Otázka č. 26:
Je možné predložiť spolupoistnú ponuku ? V prípade že je možné predložiť spolupoistnú ponuku,
prosíme o výslovný súhlas klienta s predložením takejto ponuky.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že predloženie ponuky uchádzačom, prípade viacerými uchádzačmi sa riadi
Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otázka č. 27:
Bola v mieste poistenia za posledných 10 rokov povodeň alebo záplava? Ak áno, poprosíme o zoznam
s uvedením miesta, roku a výšky škody na majetku. Otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné
udalosti, čiže túto informáciu požadujeme nezávisle od toho či majetok bol alebo nebol v minulosti
poistený, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že neeviduje zoznam povodní alebo záplav za posledných 10 rokov.
Uchádzačom je k dispozícii stránka www.shmu.sk. Verejný obstarávateľ neeviduje škodu na majetku
z titulu povodne alebo záplavy.
Otázka č. 28:
Uveďte prosím zoznam všetkých škôd vzniknutých na nehnuteľnom alebo hnuteľnom majetku za
posledné 3 roky (za komplexný živel vrátane škôd spôsobených krádežou alebo vandalizmom). Pri
každej položke uveďte prosím dátum vzniku škody, stručný popis s uvedením príčiny a výšku škody.
Otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, čiže túto informáciu požadujeme nezávisle od
toho či majetok bol alebo nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ eviduje zoznam škodových udalostí s vysvetlením, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto
vysvetlenia.
Otázka č. 29:
Prosíme o doloženie zoznamu miest poistenia s predmetmi poistenia a ich poistnými sumami, na
ktorých poisťovaný majetok presahuje v súčte poistnú sumu 10.000.000 EUR (hnuteľný
majetok+nehnuteľný majetok+zásoby). V prípade ak to nie je možné, prosíme aspoň o indentifikáciu
miesta poistenia s najväčšou koncentráciou majetku, resp. v súčte s najvyššou poistnou sumou za
hnutelný, nehnutelný majetok, zásoby a drobny hnutelný majetok na danom mieste poistenia a s
vyčíslením celkovej poistnej sumy na tomto mieste poistenia.

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uviedol v Rizikovej správe všetky miesta poistenia, kde sa nachádza nehnuteľný
majetok. Predmetom poistenia je súbor účtu majetku verejného obstarávateľa a z tohto dôvodu verejný
obstarávateľ nebude predkladať zoznam požadovaných predmetov poistenia na jednotlivé miesta. V
Rizikovej správe, ktorá je prílohou súťažných podkladov, bod 3.2. – je uvedené miesto s maximálnou
možnou škodou.
Otázka č. 30:
Bude úspešnému poisťovatelovi v prípade potreby
najhodnotnejšieho miesta, alebo miest poistenia ?

umožnená

fyzická

riziková

obhliadka

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že úspešnému uchádzačovi v prípade potreby bude umožnená fyzická
riziková obhliadka najhodnotnejšieho miesta, alebo miest poistenia.
Otázka č. 31:
V Súťažných podkladoch v Rámcovej dohode, v článku II. v bode 1.3.2 sa dojednáva, že: 1.3.2
….„poistenie sa vzťahuje aj na spevnené plochy, optické a elektrické rozvody, inžinierske siete,
oplotenia, pozemné komunikácie, kanalizačné a vodovodné prípojky, kanalizácie, parkoviská,
trafostanice, dieselagregát, ktoré sú majetkom poisteného“ . Prosíme uviesť, či sa medzi poistenými
predmetmi nachádzajú nadzemné prenosové a rozvodné vedenia, ktoré sa nenachádzajú v priestoroch
poisteného (alebo do vzdialenosti 300 metrov od nich).
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že v jeho majetku sa medzi poistenými predmetmi nenachádzajú
nadzemné prenosové a rozvodné vedenia.
Otázka č. 32:
V Súťažných podkladoch v Rámcovej dohode, v článku II. v bode 1.3.19 sa dojednáva, že: 1.3.19
….„poistenie sa vzťahuje aj na mobiliár – majetok nachádzajúci sa v exteriéroch miesta (napr. lavičky,
smetné koše a pod.).” Žiadame doplniť do súťažných podkladov a poistnej zmluvy kombinovaný ročný
limit plnenia pre toto riziko , napríklad vo výške 10.000,00 €.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ nesúhlasí s doplnením kombinovaného ročného limitu plnenia pre
poistenia „mobiliár“ do súťažných podkladov a poistnej zmluvy.

predmet

Otázka č. 33:
V Súťažných podkladoch v Rámcovej dohode, v článku II. v bode 1.3.22 sa dojednáva, že: 1.3.22 ….”že
poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené únikom vody zo strešných žľabov a vnútorných alebo voľne
vedúcich vonkajších zvodov”. Žiadame doplniť do súťažných podkladov a poistnej zmluvy kombinovaný
ročný limit plnenia pre toto riziko , napríklad vo výške 10.000,00 €.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ nesúhlasí s doplnením kombinovaného ročného limitu plnenia pre škody spôsobené
únikom vody zo strešných žľabov a vnútorných alebo voľne vedúcich vonkajších zvodov do súťažných
podkladov a poistnej zmluvy.
Otázka č. 34:
V Súťažných podkladoch v Rámcovej dohode, v článku II. v bode 3.4.4 sa dojednáva, že: „V prípade, že
časti elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní prirodzene rýchle opotrebujú alebo
znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia, pásky, gravírovacie valce, poistky, tesnenia, reťaze, pásy,

laná, drôty, gumové pneumatiky, predmety zo skla, porcelánu alebo keramiky, siete, tkaniny alebo
prevádzkové médiá (napr. mazivá, palivo, katalyzátory), tvoria súčasť poistnou udalosťou postihnutých
elektronických zariadení, poistiteľ poskytne plnenie aj za tieto veci.” Žiadame doplniť do súťažných
podkladov a poistnej zmluvy kombinovaný ročný limit plnenia pre toto riziko , napríklad vo výške
5.000,00 €.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ nesúhlasí s doplnením kombinovaného ročného limitu plnenia pre škody na tých
častiach elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní prirodzene rýchle opotrebujú alebo
znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia, pásky, gravírovacie valce, poistky, tesnenia, reťaze, pásy,
laná, drôty, gumové pneumatiky, predmety zo skla, porcelánu alebo keramiky, siete, tkaniny alebo
prevádzkové médiá (napr. mazivá, palivo, katalyzátory), do súťažných podkladov a poistnej zmluvy.
Otázka č. 35:
Žiadame o doloženie zoznamu 10 najhodnotnejších strojov/prístrojov/zariadení, ktoré majú byť
poistené na technické riziká - poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky, s uvedením výšky
poistných súm.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza zoznam TOP 10-tich najhodnotnejších strojov a zariadení poistených
v rámci rizika lom stroja a elektroniky s informáciami, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii vo svojej
evidencii majetku:

10 najhodnotnejších strojov a zariadení - trieda 2203-2205

Označenie IM

Hmotnostný spektrometer
Centrálna experimentálna infraštruktúra UVP
HPLC/MS/MSna online enzým.digesciu proteínov
Experimentálna infraštruktúra vedeckých pracovísk
Prístroj na identifikáciu a kvan.molekúl Q-TOF
Poč.riad.hmotnostný spektrometer Amazon
Prietokový cytometer FACS-sorter
Hmotn.spektrom.MALDI TO/TOF MS Ultraflextreme
Konfokálny mikroskop TSC n SP5
Poč.riadení prístroj na kvantifikáciu QQQMS

Aktivácia
Výška poistnej sumy
dňa
(obstarávacia
(dátum
hodnota)
zaradenia
do majetku)
30.11.2015
1 563 000,00
2.11.2015
874 712,50
30.11.2015
862 800,00
2.11.2015
853 137,48
7.6.2012
745 296,00
24.9.2012
679 692,00
22.12.2010
663 871,00
23.2.2011
597 703,68
15.4.2010
495 253,27
19.6.2012
459 696,00

Otázka č. 36:
Prosíme o doloženie zoznamu všetkých subjektov s ktorými budú uzatvávané čiastkové positné
zmluvy.

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že čiastkové poistné zmluvy sa budú uzatvárať iba pre verejného
obstarávateľa.
Otázka č. 37:
Prosíme o doloženie informácie, či bude na poistnej zmluve sprostredkovateľ a máme teda rátať so
sprostredkovateľskou províziou?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ v Rámcovej dohode v Čl. VIII. Záverečné ustanovenia, bod 4 uviedol:
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančné sprostredkovanie v zmysle ustanovenia § 2 zákona
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva pre poistníka/ poisteného pri tejto
rámcovej dohode a čiastkových poistných zmluvách uzatvorených na základe tejto rámcovej dohody
samostatný finančný agent. Samostatného finančného agenta oznámi poistník poistiteľovi Zmluvné
strany sa dohodli na tom, že správa tejto rámcovej dohody, čiastkovej poistnej zmluvy a likvidácia
poistných udalostí z čiastkových poistných zmlúv bude realizovaná pre poistníka/poisteného výlučne
prostredníctvom samostatného finančného agenta.
Otázky týkajúce sa Poistenia zodpovednosti za škodu
Otázka č. 38:
Uveďte prosím zoznam všetkých škôd za posledné 3 roky.
Pri každej položke uveďte prosím dátum vzniku škody, stručný popis s uvedením príčiny a výšku škody.
Otázka sa vzťahuje na škody, prípadne vznesené nároky, nielen na poistné udalosti, čiže túto
informáciu požadujeme nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza zoznam všetkých škôd, ktoré má v evidencii:
Prehľad škodových udalostí 2016 - 2022
Číslo PU Poistený
18452-2016 UNIVERZITA P.J.ŠAFÁRIKA
9340-2018 UNIVERZITA P.J.ŠAFÁRIKA
UNIVERZITA P.J.ŠAFÁRIKA
UNIVERZITA P.J.ŠAFÁRIKA
UNIVERZITA P.J.ŠAFÁRIKA

RČ / IČO Dát. vznikuDát. hlásenia Uhradené plnenia Rezerva Poistná suma Miesto vzniku Popis škody
Dát. vybavenia likvidácie
397768 9.12.2016 13.12.2016
2448,37
0
Šrobáková 2 , KE vplyvom požiaru bolo poškodené MV parkujúce v blízkosti budovy
11.1.2019
397768 10.5.2018 11.6.2018
21,4
0
Košice
pri kosení došlo k poškodeniu skla na mv KS-362DD Kriho
17.9.2018
397768 3.6.2022
0
poškodenie MV - KE691IF
397768 3.6.2022
432
397768 3.6.2022
705,94

Otázka č. 39:
Môže poisťovateľ uplatniť sublimity na pripoistenia – napr. škody na podzemných, nadzemných
vedeniach, demolačných a búracích prácach.?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch a nesúhlasí s navrhovanou
zmenou
Otázka č. 40:
Je požadované retroaktívne krytie od 01.01.2012 záväzné?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch a nesúhlasí s navrhovanou
zmenou.

Otázka č. 41:
Prosíme o doloženie zoznamu všetkých subjektov
uzatvárané čiastkové poistné zmluvy.

- pristupujúcich organizácií s ktorými budú

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že neeviduje subjekty, pristupujúce organizácie, s ktorými by sa mali
uzatvárať čiastkové poistné zmluvy.
Otázka č. 42:
Podľa bodu 5.12 Rámcovej dohody pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu sa
Poistná suma sa dojednáva vo výške 1.000.000,- € na jednu a všetky poistné udalosti počas poistného
obdobia. Uvedená suma predstavuje maximálny súčet limitov jednotlivých poistení dojednaných
čiastkovou poistnou zmluvou / poistnými zmluvami, pričom o jeho stanovení a spôsobe vyčerpania je
oprávnený rozhodnúť poistník. Sublimit podľa bodu 5.7.19 tejto zmluvy sa vzťahuje na každú
z čiastkových poistných zmlúv.
Znamená to, že každý subjekt s ktorým bude uzatváraná čiastková poistná zmluva bude mať inú výšku
poistnej sumy s tým, že súčet týchto poistných súm nepresiahne 1 000 000,00 EUR?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že bude uzatvárať zatiaľ iba jednu čiastkovú poistnú zmluvu s poistnou
sumou vo výške 1.000.000,- € na poistné obdobie.
Otázky týkajúce sa Cestovného poistenia:
Otázka č. 43:
V zmysle čl. II bodu 4.1. a Rámcovej dohody pre cestovné poistenie sú liečebné náklady
v zahraničí
kryté do poistnej sumy „bez limitu“.
Pre uvedené náklady nie je možné uplatniť
limit ani v prípade liečebných nákladov vzniknutých
v dôsledku teroristického
činu alebo v prípade akútneho zubného ošetrenia? T.z. hradili by sa
v plnej výške?
V rámci poistenia liečebných nákladov sú kryté aj náklady na ubytovanie a prepravu osoby v prípade
hospitalizácie poisteného. Ani v tomto prípade by sme nemohli uplatniť žiadny limit plnenia?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že poistenie liečebných nákladov v zahraničí je kryté do poistnej sumy „bez
limitu“. Predmetom poistenia liečebných nákladov sú: nevyhnutné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku:
úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného, smrti poisteného, základné asistenčné služby.
Otázka č. 44:
Čl. II ods. 5 Rámcovej dohody pre cestovné poistenie - musí byť platnosť verejného prísľubu počas
celej doby platnosti rámcovej dohody?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požaduje platnosť verejného prísľubu počas celej doby platnosti rámcovej dohody.
Otázka č. 45:
Čl. IV. bod 4 Rámcovej dohody pre cestovné poistenie – rámcová dohoda neobsahuje žiadne výluky
z poistenia. Na základe tohto bodu dohody nie je možné aplikovať žiadne výluky z poistenia, ktoré VPP
obsahujú v častiach týkajúcich sa poistenia liečebných nákladov v zahraničí, poistenia úrazu, poistenia
batožiny a poistenia zodpovednosti za škodu?

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ akceptuje výluky z poistenia uchádzača, pokiaľ nebudú znižovať požadovaný rozsah
poistenia dohodnutý v tejto Rámcovej dohode.
Otázka č. 46:
Čl. V Rámcovej dohody pre cestovné poistenie – akým spôsobom sa bude vystavovať vyúčtovacia
faktúra v prípade prekročenia počtu osobodní a maximálnej ceny, ak maximálnu cenu nie je možné
prekročiť?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že čerpanie osobodní sa bude sledovať a nebude možné prekročiť počet
čerpaných osobodní ani maximálnu cenu.
Otázka č. 47:
Čl. V ods. 6 Rámcovej dohody pre cestovné poistenie – zúčtovacie obdobie je mesačné (Výklad
pojmov, čl. I. ods. 6) a nie technický rok (zrejme ide o preklep).
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že pri prepisovaní došlo k administratívnej chybe v Rámcovej dohode, čl. V
Poistné, platobné podmienky a fakturácia, bod 6 (Časť č. 4):
Pôvodné znenie:
6. Na základe všetkých zrealizovaných poistených zahraničných pracovných ciest, po ukončení
zúčtovacieho obdobia (technický rok) poistiteľ zašle poistníkovi výkaz poistených ciest. Poistník je
povinný skontrolovať výkaz poistených ciest za uplynulé zúčtovacie obdobie a do 10 kalendárnych dní
od ukončenia posledného mesiaca zúčtovacieho obdobia zaslať elektronickou poštou opravy
a pripomienky poisťovateľovi. V prípade, ak do uplynutia tejto lehoty poisťovateľ neobdrží žiadne
pripomienky, bude považovať výkaz za bezchybný a vystaví na jeho základe vyúčtovanie.
Upravené znenie:
6. Na základe všetkých zrealizovaných poistených zahraničných pracovných ciest, po ukončení
zúčtovacieho obdobia (mesačne) poistiteľ zašle poistníkovi výkaz poistených ciest. Poistník je povinný
skontrolovať výkaz poistených ciest za uplynulé zúčtovacie obdobie a do 10 kalendárnych dní od
ukončenia posledného mesiaca zúčtovacieho obdobia zaslať elektronickou poštou opravy a pripomienky
poisťovateľovi. V prípade, ak do uplynutia tejto lehoty poisťovateľ neobdrží žiadne pripomienky, bude
považovať výkaz za bezchybný a vystaví na jeho základe vyúčtovanie.

S poukazom na charakter otázok dochádza poskytnutím vysvetlenia a doplnenia súťažných
podkladov k úprave lehôt v procese verejného obstarávania.
Prílohy:
Príloha č. 1: Zoznam škodových udalostí s vysvetlením

S pozdravom

Ing. Viera Sotníková
osoba zabezpečujúca proces VO

