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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 

 

Časť I.  

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa (poistníka) 

Slovenská akadémia vied 
Sídlo:   Štefánikova 49, 814 38 Bratislava  

IČO:   22237869 

IČ pre DPH:  SK 2020066213 

Internetová adresa organizácie (URL): http:// www.sav.sk 

Štatutárny orgán:  prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV 

Kontaktná osoba:  Ing. Ján Malík, vedúci úradu SAV; malik@up.upsav.sk ; +421 257510176 

JUDr. Mária Genzorová, právnik SAV pre odborné otázky, týkajúce sa predmetu zákazky; 

genzorova@up.upsav.sk ; +421 250264111 

Kontaktná osoba:  Ing. Roman Kuchár pre organizačné otázky, týkajúce sa procesov verejného obstarávania 

Telefón:   +421 0905275848 

e-mail:    roman.kuchar@stengl.sk 

 

Úvodné poznámky k rokovaciemu konaniu so zverejnením: 

Verejný obstarávateľ používa postup rokovacie konanie so zverejnením (§ 55 ods. 1 písm. b) ZVO) z dôvodu, že povaha 

obstarávaných poisťovacích služieb neumožňuje mu jednoznačne určiť spôsob a požiadavky na stanovenie ceny ponuky. 

Verejný obstarávateľ s cieľom zabezpečiť širokú a nelimitujúcu súťaž neobmedzuje počet záujemcov v tomto verejnom 

obstarávaní postupom rokovacie konanie. Súťažné podklady budú poskytnuté a rokovacieho konania sa zúčastnia všetci 

záujemcovia, ktorí predložia doklady a splnia podmienky účasti podľa časti III.1.4); III.2.1); III.2.2); III.2.3). 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať do systému EVO - bližšie dôvody v časti VI.3) oznámenia. 

Verejný obstarávateľ vyzve všetkých uchádzačov, ktorí predložia návrh ponuky (po výzve na predloženie predbežných 

ponúk) na rokovanie o obsahu definitívneho návrhu ponuky a o postupe stanovenia ceny, ktorý vzíde z rokovacieho 

konania a ktorý bude podkladom na vyhodnotenie ponúk. 

Návrhy uchádzačov sa na rokovacom konaní  zosumarizujú a spracuje sa jednotný záväzný postup pre všetkých 

uchádzačov pri spracovaní a predkladaní záväzných ponúk, ktorú predložia v časti „KRITÉRIÁ“.  

 

2. Predmet zákazky 
(v súťažných podkladoch i v obchodných podmienkach súhrnne definovaný aj ako „Poisťovacie služby“) 

2.1. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné  obstarávanie pre nadlimitnú zákazku postupom rokovacie konanie so 

zverejnením (RKSZ): „Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ na roky 2014-2018“. Konkrétne 

ide o poistenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku obstaraného a financovaného z prostriedkov 

Európskych fondov v období rokov 2013-1015 a zaradeného do majetku organizácie v priebehu rokov 2014-2018.  

2.2. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb poistenia hnuteľného majetku i nehnuteľného majetku nadobudnutého 

verejným obstarávateľom (poistníkom) na základe verejných obstarávaní, ktorých predmetom bolo/bude 

zhotovenie stavieb alebo dodanie prístrojov a zariadení v období rokov 2013-2015 a ich prevádzka musí byť 

poistená po dobu min. 5 rokov od ich zaradenia do prevádzky.  

Predmet zákazky bude  popísaný a špecifikovaný v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných 

podkladov, v rámci rokovacieho konania verejného obstarávateľa s uchádzačmi. 

2.3. Zatriedenie predmetu zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách: 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet:  

CPV 66510000-8 Poisťovacie služby; SB01-1 Pre poistenie 

CPV 66515200-5 Poistenie majetku 

CPV 66519200-3 Poistenie strojového zariadenia 

 

Predpokladaná hodnota poisteného majetku predstavuje cca  77 000 000,00 Eur s DPH.  

Predpokladaná hodnota zákazky: 450 000 – 700 000 Eur bez DPH. Cena poistného sa bude v priebehu zmluvného 

vzťahu zvyšovať postavením a skolaudovaní nových stavieb a nákupom nového hnuteľného majetku, ktoré budú 

financované z projektov EÚ. 

http://www.sav.sk/
mailto:malik@up.upsav.sk
mailto:genzorova@up.upsav.sk
mailto:roman.kuchar@stengl.sk
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3. Delenie predmetu zákazky a variantné riešenie 

3.1. Verejný obstarávateľ nedovoľuje deliť predmet zákazky.  

3.2. Ponuku musí uchádzač predložiť na celý predmet zákazky. 

4. Miesto a termín poistenia predmetu zákazky 

4.1. Miestom poistenia nehnuteľného majetku (stavby): 

 Dúbravská cesta 9, Bratislava, areál SAV 

 Watsonova 47, Košice   

 Park Angelinum 9, Košice 

 ďalšie miesta poistenia na území SR, ktoré sú/budú obstarávané v rokoch 2013 – 2015 podľa projektov na 

dodanie stavieb SAV a zaradené do poistenia na základe prihlášky k Rámcovej poistnej zmluve. 

4.2. Miestom poistenia hnuteľného majetku sú:  

 Dúbravská cesta 9, Bratislava, areál SAV 

 Watsonova 47, Košice   

 Park Angelinum 9, Košice 

 ďalšie miesta poistenia na území SR, ktoré sú/budú obstarávané v rokoch 2013 – 2015 podľa projektov na 

dodanie prístrojového vybavenia a zaradené do poistenia na základe prihlášky k Rámcovej poistnej zmluve. 

Poistenie hnuteľného majetku sa vzťahuje na technické a prístrojové vybavenie, meracie a testovacie prístroje, 

laboratórne zariadenia, výpočtovú techniku s príslušenstvom, pomocné laboratórne zariadenia a pod., ktoré budú 

umiestnené na vyššie citovaných adresách. 

4.3. Poistenie začína od dátumu vyznačenom v Rámcovej poistnej zmluve ako začiatok poistenia a dojednáva sa na 

dobu 48 mesiacov.  

Predpokladaný začiatok poistenia: od dátumu a času uvedeného v prihláške k Rámcovej poistnej zmluve (každá 

prihláška môže/bude mať iný dátum „prihlášky“), 

Predpokladané trvanie poistenia do: 5 rokov od podpisu prihlášky k Rámcovej poistnej zmluve. 

5. Zdroj finančných prostriedkov  

5.1. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskej únie (prvých 5 rokov od uvedenia 

poisťovaného majetku do prevádzky) a následne zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

5.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku len v prípade zabezpečenia spolufinancovania zo zdrojov 

Operačného programu a štátneho rozpočtu na predmetnú zákazku.  

5.3. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti poistenia bude najneskôr v deň 

začatia poistenia predmetného majetku.  

6. Typ zákazky a zmluvy na poskytnutie služieb 

6.1. Ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie poisťovacích služieb. 

6.2. Medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom bude uzavretá Rámcová poistná zmluva podľa §788 

a nasl. Občianskeho zákonníka na poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku. K uzavretej Rámcovej poistnej 

zmluve, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, budú vyhotovované prihlášky resp. odhlášky majetku vo 

forme príloh k Rámcovej poistnej zmluve. 

7. Oprávnený uchádzač 

7.1. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý má oprávnenie poskytovať poisťovacie služby. musí preukázať platné 

povolenie alebo iný relevantný doklad na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa zákona č. 8/2008 Z.z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7.2. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý sa zaregistroval do systému EVO prostredníctvom ktorého sa toto verejné 

obstarávanie uskutočňuje. 

8. Lehota viazanosti ponuky 

8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30.04.2014.  

9. Náklady na ponuku 

9.1. Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých doplnení súťažných 

podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na vysvetľovanie/doplnenie súťažných podkladov. V prípade, že 

uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúcu z chýb 

alebo opomenutí uchádzača. 
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Časť II.  

Komunikácia a vysvetlenie 

10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami  

10.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude po celú dobu verejného 

obstarávania uskutočňovať prostredníctvom systému EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie 

funkčnosti systémov, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.  

 

11. Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov  

11.1. V prípade potreby objasnenia podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo 

v prípade potreby vysvetlenia podmienok alebo iných nejasností v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch 

poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov/ uchádzačov 

požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom systému EVO, tak ako je to uvedené v bode 10. 

 

12. Ohliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

12.1. Obhliadka miesta poistenia sa nevyžaduje (stavby nie sú ešte postavené). 

 

 

Časť III.  

Príprava ponuky 

13. Vyhotovenie ponuky 

13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 

výpočtovej techniky. Uchádzač zároveň k písomnej ponuke pripojí obsah ponuky aj v elektronickej forme na 

elektronickom médiu CD, DVD nosiči  

 

14. Jazyk ponuky a jej dokladov 

14.1. Ponuka (návrh ponuky) musí byť predložená v štátnom – slovenskom jazyku.  

 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Úvodné informácie (postup a pravidlá sa spresnia pri rokovacom konaní s uchádzačmi pred predložením ponúk): 

15.1. Poistenie bude realizované formou Rámcovej poistnej zmluvy s tým, že zaradenie predmetov sa bude realizovať 

formou prihlášky resp. vyradenie sa bude realizovať formou odhlášky. 

 

16. Zábezpeka ponuky 

16.1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.  

16.2. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,00 Eur.  

16.3. Spôsoby zloženia zábezpeky:  

16.3.1. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo  

16.3.2. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.  

16.4. Podmienky zloženia zábezpeky  

16.4.1. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

16.4.1.1. Finančné prostriedky musia byť zložené na číslo účtu verejného obstarávateľa: číslo účtu: 

7000008338/8180; Banka: Štátna pokladnica; ako variabilný symbol uchádzač uvedie svoje 

IČO; Konštantný symbol: 0298 (ostatné bezhotovostné prevody); Špecifický symbol: číslo 

súťaže; Účel platby: Zábezpeka Poistenie + obchodný názov spoločnosti; 

16.4.1.2. Pre vklady zo zahraničia IBAN: SK4081800000007000008338; BIC (SWIFT): SUBASKBX; 

ako variabilný symbol uchádzač uvedie svoje IČO; Konštantný symbol: 0298 (ostatné 

bezhotovostné prevody); Špecifický symbol: číslo súťaže; Účel platby: Zábezpeka Poistenie + 

obchodný názov spoločnosti;  
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16.4.1.3. Finančné prostriedky musia byť pripísané na citovanom účte verejného obstarávateľa 

najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk (do 09:00 hodiny), riziko neskoršieho 

pripísania finančných prostriedkov – zábezpeky na vyššie citovaný účet znáša uchádzač. Doba 

platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa 

trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primeranej predĺženej lehoty 

viazanosti ponúk podľa bodu 16.7.  

16.4.1.4. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 

16.4.1.1 alebo 16.4.1.2, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený v zmysle §42 ods. 1 ZVO.  

16.4.2. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.  

16.4.2.1. Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. 

Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou 

zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej 

záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do 30.04.2014.  

16.4.2.2. Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa 

(veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako 

zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v riadnej 

alebo predĺženej lehote viazanosti, musí byť súčasťou ponuky.  

16.4.2.3. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky časť „Ostatné-2“ alebo nebude mať stanovenú 

lehotu platnosti resp. nebude obsahovať ustanovenia bodu 16.4.2.2, bude uchádzač z verejnej 

súťaže vylúčený. 

16.5. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky. 

16.5.1. Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet uchádzača.  

16.5.1.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného 

obstarávateľa, podľa bodu 16.4.1, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi.  

16.5.1.2. Zábezpeka bude verejným obstarávateľom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa 

uzavretia zmluvy, a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod 

finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka, prípadne vrátane prislúchajúcich 

úrokov.  

16.5.1.3. Ak uchádzač alebo jeho ponuka bude vylúčená, tak zábezpeka bude verejným obstarávateľom 

uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie 

námietky, alebo od právoplatnosti rozhodnutia ÚVO o zamietnutí námietky proti vylúčeniu. 

16.5.1.4. Ak verejný obstarávateľ zruší verejnú súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku všetkým 

uchádzačom, ktorí predložili ponuku. 

16.6. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 16.3.  

16.7. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8. zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky 

až do uplynutia predlženej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov 

prostredníctvom systému EVO o dôvodoch a predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk, a tým aj o 

predĺžení doby platnosti zábezpeky.  

16.8. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote 

viazanosti ponúk alebo ak uchádzač predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v čestnom 

vyhlásení predloženom v zmysle § 32 ods. 11 ZVO (ak uchádzač čestné vyhlásenie použije) alebo ak úspešný 

uchádzač nebude súčinný pri uzatváraní zmluvy v zmysle § 45 ods. 9 ZVO.  

17. Obsah ponuky 

17.1. Ponuka bude pozostávať z dvoch samostatných častí 

17.1.1. osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky obsahujúca doklady preukazujúce návrh ponuky, Rámcovej 

poistnej zmluvy a návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk bude označená slovom „KRITÉRIÁ“. Túto časť 

predloží až po rokovacom konaní. 

 

18. Náklady na ponuku 

18.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Ponuky doručené na 

adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti 

ponuky a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 tejto časti súťažných podkladov uchádzačom 

nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 

 

 

 

Časť IV.  

Predloženie ponuky 
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19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku  

19.1. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý sa zaregistroval do systému EVO; systém EVO mu umožnil prevziať si 

definitívne znenie súťažných podkladov a ich prílohy v elektronickej forme a umožňuje mu predložiť otázky na 

vysvetlenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. súťažných podkladov a verejný obstarávateľ 

prostredníctvom EVO predmetné vysvetlenie doručuje všetkým „zaregistrovaným“ záujemcom v EVO.. 

19.2. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, ktorá nebude zodpovedať podmienkam a požiadavkám verejného 

obstarávateľa, takej ponuke hrozí, že bude zo súťaže vylúčená v zmysle § 42 ZVO.  

 

20. Predloženie ponuky pred rokovacím konaním a po rokovacom konaní 

I.  Pred rokovacím konaním 

20.1. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen 

skupiny za členov skupiny. Uchádzač nemôže byť v tejto verejnej súťaži súčasne aj členom skupiny, ktorá 

predkladá ponuku. Ak z predložených ponúk vyplynie, že uchádzač je zároveň členom skupiny, ktorá predkladá 

ponuku v tejto verejnej súťaži, verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 

dodávateľov.  

20.2. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou, na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenej v bode 1. v lehote na predkladanie ponúk a spôsobom podľa bodu 20.5. 

20.3. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriérom, je rozhodujúci termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

20.4. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu uvedenú v bode 1., verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 

potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky čo vyznačí aj na obale ponuky.  

20.5. Uchádzač predloží „predbežnú“ ponuku v písomnej forme tak, že v uzavretom obale označenom ako 

„OSTATNÉ-2“ predkladá návrh na obsah a štruktúru ponuky na predmet zákazky podľa kapitoly B.1 Opis 

predmetu zákazky. Uchádzač v ponuke predloží aj doklad o zložení zábezpeky. Uchádzač v tejto etape predkladá 

iba návrh na predloženie ponuky a na jej obsah a štruktúru ponuky a ceny. Predmetné návrhy budú podkladom na 

rokovacie konanie, ktoré sa uskutoční naraz zo všetkými uchádzačmi, ktorí budú vyzvaní na predloženie 

predbežnej ponuky a predložili predmetné návrhy. V rámci rokovacieho konania vzíde podklad pre uchádzačov 

na predloženie definitívnej ponuky. Z rokovania vzíde záväzný postup na predloženie definitívnej a záväznej 

ponuky.  
 

II. Po rokovacom konaní 

Verejný obstarávateľ následne vyzve všetkých uchádzačov, ktorí predložia návrh ponuky (po výzve na 

predloženie predbežných ponúk) na rokovanie o obsahu definitívneho návrhu ponuky a o postupe 

stanovenia ceny, ktorý vzíde z rokovacieho konania a ktorý bude podkladom na predloženie 

definitívneho návrhu ponuky a na vyhodnotenie ponúk.  

Vo výzve stanoví postupy a obsah na predloženie definitívneho znenia ponuky časť „KRITÉRIÁ“ 

a taktiež lehotu na predloženie ponuky, ktorá sa dohodne s uchádzačmi pri rokovacom konaní. 

 

21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

21.1. Ponuky (časť „OSTATNÉ-2“) je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľ 

uvedenú v bode 1.  

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: do XX.YY.2014 do 09.00 hod.  

21.2. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.  

 

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

22.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk.  

22.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti 

uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou 

osobou uchádzača na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. a doručením novej ponuky v lehote na 

predkladanie ponúk na adresu v bode 1.  

 

 

 

Časť V.  
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Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

23. Otváranie ponúk časť „OSTATNÉ-2“ a následne rokovacie konanie 

23.1. Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa podľa § 41 ZVO.  

23.2. Komisia najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí časť ponuky označenú ako „OSTATNÉ-2“. 

Každú časť ponuky označenú ako „OSTATNÉ-2“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola 

predložená. Po otvorení časti ponuky označenej ako „OSTATNÉ-2“ komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO, 

spočívajúcej vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky.  

 Otváranie častí ponúk označených ako „OSTATNÉ-2“ sa uskutoční dňa XX.YY.2014 do 10.00 hod. na adrese 

(na otváraní časti „OSTATNÉ-2“ sa uchádzači nezúčastňujú): 

Slovenská akadémia vied 

Štefánikova 49  

814 38 Bratislava 

 Časť rokovacie konanie komisie s uchádzačmi a následne otváranie ponúk časť „KRITÉRIÁ“ 

23.3. Komisia postupne zosumarizuje návrhy uchádzačov na predloženie definitívnych ponúk v časti „OSTATNÉ-2“ 

a pripraví podklady na rokovacie konanie. Následne vyzve uchádzačov na rokovanie o obsahu a spôsobe 

spracovania a predkladania definitívneho návrhu na predkladanie ponúk. Výzvu na rokovanie zašle najneskôr 

päť pracovných dní pred samotným rokovaním.  

23.4. Rokovanie sa uskutoční spoločne so všetkými vyzvanými uchádzačmi. Na rokovaní sa prerokuje a navrhne 

postup na spracovanie definitívnej ponuky (najmä spôsob stanovenia ceny). Dohodne sa aj lehota a spôsob 

predloženia definitívnej ponuky, ktorá bude označená ako časť „KRITÉRIÁ“.  

23.5. Otváranie častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“  (definitívny návrh ponuky) vykoná komisia podľa § 41 

ods. 2 ods. 3. ZVO na adrese:  

Slovenská akadémia vied 

Štefánikova 49  

814 38 Bratislava  

 

24. Preskúmanie ponúk 

24.1. Platnou ponukou je ponuka, ktorá nebude v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným 

obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.  

 

25. Oprava chýb  

25.1. Pri zistení matematických chýb bude verejný obstarávateľ postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO.  

 

26. Vysvetlenie ponúk 

26.1. Uchádzač môže byť komisiou na vyhodnotenie ponúk písomne požiadaný o vysvetlenie svojej definitívnej 

ponuky časť „KRITÉRIÁ“. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 

odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

 

27. Vyhodnocovanie ponúk 

27.1. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritérií na 

vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 

podkladoch, spôsobom určeným v kapitole (časti) A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 

uplatnenia.  

 

Časť VI.  

Prijatie ponuky 

28. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

28.1. Verejné obstarávanie predmetu zákazky podlieha administratívnej kontrole RO MŠVVaŠ SR.  

28.2. Verejný obstarávate odošle v zmysle §41 ods. 2 ZVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých 

ponuky bola nebola vylúčená informáciu o vyhodnotení a poradí uchádzačov, ktorú zverejní aj v profile. 

29. Uzavretie zmluvy 
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29.1. Návrh zmluvy s úspešným uchádzačom pred jej podpisom druhou zmluvnou stranou podlieha predbežnému 

súhlasu RO MŠVVaŠ SR, ako poskytovateľovi v rámci zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu RO MŠVVaŠ SR k podpisu 

zmluvy a jej oficiálnemu zverejneniu, tak aby bolo zabezpečené spolufinancovanie predmetu zmluvy. MŠVVaŠ 

SR ako Riadiaci orgán Operačného programu Veda a výskum, má na vyjadrenie súhlasu 21 dní od doručenia 

príslušnej dokumentácie, pričom uvedené lehoty môžu byť písomne predĺžené v rámci lehôt podľa zákona 

o verejnom obstarávaní.  

29.2. Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú poistnú zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, t. j. 

najneskôr do 30.04.2014. Uzavretá Rámcová poistná zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a 

s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy, tak verejný 

obstarávateľ po zastavení konania alebo po zamietnutí námietky ÚVO uzavrie zmluvu v lehotách podľa § 45 

ZVO. 

29.3. Verejný obstarávateľ v prípade, že úspešný uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti pred uzavretím 

zmluvy a bude vylúčený z verejného obstarávania alebo neposkytne riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie 

zmluvy alebo odmietne uzavrieť zmluvu, tak v takom prípade verejný obstarávateľ začne rokovať o uzavretí 

zmluvy s druhým úspešným uchádzačom v poradí, resp. až s tretím uchádzačom v poradí, ak neuzavrie zmluvu 

s druhým uchádzačom v poradí. 

29.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku len v prípade zabezpečenia spolufinancovania zo 

zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na predmetnú zákazku. 

 

Časť VII.  

Záverečné ustanovenia 

30. Ďalšie požiadavky a informácie 

30.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že ponúknutá cena bude 

prevyšovať finančné prostriedky pridelené na poskytnutie predmetu zákazky, resp. zrušiť zákazku, ak sa 

podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená.  

 

31. Opravné prostriedky 

31.1. Uchádzač alebo záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 

byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže uplatniť revízne postupy a podľa § 136 ZVO podať 

verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu.  

 

32. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

32.1. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní 

prijatia ponuky, sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného 

obstarávateľa, nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytnúť alebo zverejniť 

uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.  

 

33. Doplňujúce ustanovenia 

33.1. Všetky predložené ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

33.2. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so 

spracovaním ponúk a s účasťou na verejnej súťaži. 

33.3. Pracovný čas verejného obstarávateľa pre verejnosť je v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod. 

 
* * * * * 

 

 



Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38  Bratislava 

Verejná súťaž: „Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ“ 

 

9 

 

A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV  

 

Uchádzači sú povinní splniť, predložiť a preukázať stanovené podmienky pre účasť podľa oddielu III. oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania na dotknutý predmet zákazky a podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných 

podkladoch, ak ich k tomu komisia na vyhodnotenie ponúk vyzve, a to v prípade, že túto skutočnosť preukázali čestným 

vyhlásením v zmysle §32 ods. 11 ZVO.  

Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti v ponuke uchádzači postupujú podľa bodu 20. a podľa oddielu III.2.1); III. 

2.2); III. 2.3) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.  

 

 

 
* * * * * 
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 

Uchádzači v časti „OSTATNÉ-2“ navrhnú postup a spôsob na stanovenie ceny, ktorá bude podkladom 

na „rokovanie verejného obstarávateľa s uchádzačmi“ (pred predložením ponúk v časti „KRITÉRIÁ“) 

a následne na vyhodnotenie ponúk a k uzatvoreniu Rámcovej poistnej zmluvy.  
 

Návrhy uchádzačov sa na rokovacom konaní  zosumarizujú a spracuje sa jednotný záväzný postup pre všetkých 

uchádzačov pri spracovaní a predkladaní záväzných ponúk, ktorú predložia v časti „KRITÉRIÁ“.  

 

A. Spôsob vyhodnotenia ponúk  

Jediné kritérium pre vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania je finančná výhodnosť za poskytnutie celého predmetu 

zákazky – Celková najnižšia cena v € bez DPH. 

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí kritérium najnižšia cena celkom za predmet zákazky nasledovným postupom: 

 ponuka s najnižšou číselnou hodnotou ceny v € bez DPH sa umiestni na 1. mieste a bude úspešná, pokiaľ jej 

hodnota nebude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

 ostatné hodnotené ponuky budú podľa stúpajúcej ceny zoradené do poradia.  

 

Nebude uplatnený bodový prepočet vzhľadom na jediné kritérium – najnižšia cena.  
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzači môžu v rámci návrhu a následného rokovania navrhnúť aj ďalšie možnosti, postupy a spôsoby na poistenia 

predmetu zákazky. 

 

Predmet zákazky bude „definitívne“ popísaný a špecifikovaný v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto 

súťažných podkladov v rámci rokovacieho konania verejného obstarávateľa s uchádzačmi. Časť B.1 teraz slúži ako 

vzorový opis predmetu zákazky, ktorý sa definitívne dopracuje až po rokovacom konaní verejného obstarávateľa 

s uchádzačmi. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že predmet zákazky dostane definitívnu podobu po rokovacom konaní a bude tvoriť pre 

uchádzačov záväzný podklad pre podanie záväznej ponuky po rokovacom konaní, ktorý predložia v časti „KRITÉRIÁ“ 

 

1. PREDMET ZÁKAZKY  

1.1. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY A POŽADOVANÝ STAV 
1.1.1 Predmetom zákazky je Rámcová poistná zmluva na poistenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku 

obstaraného v rokoch 2013 – 2015 z prostriedkov Európskych fondov (prosím spresniť) . 

1.1.2 Verejný obstarávateľ požaduje poistenie živelných udalostí, krádeže, vandalizmu, poistenie strojov 

a elektronických zariadení. 

1.1.3 V Rámcovej poistnej zmluvy sa bude poisťovať nehnuteľný a hnuteľných majetok, ktorý bol obstaraný alebo 

bude obstarávaný jednotlivými projektmi verejného obstarávateľa (uvedenými v nasledujúcom ods. 1.1.12 

týchto súťažných podkladov), a to formou prihlášok k Rámcovej poistnej zmluve. 

1.1.4 Do poistenia bude zaradený taký nehnuteľný majetok, ktorý verejný obstarávateľ prevzal ako dokončenú stavbu 

s vydaným právoplatným kolaudačným rozhodnutím a taký hnuteľný majetok, ktorý bol dodaný a 

nainštalovaný v mieste poistenia a boli na ňom vykonané úspešné individuálne skúšky funkčnosti (pokiaľ boli 

potrebné) a bol podpísaný protokol o prevzatí hnuteľného majetku.  

1.1.5 Odpoistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku sa bude realizovať formou odhlášky k Rámcovej poistnej 

zmluve.   

1.1.6 Aktualizácia poistných súm bude vykonávaná ročne vždy k výročiu Rámcovej poistnej zmluvy.  

1.1.7 Poistenie nehnuteľného majetku sa vzťahuje na v tomto čase realizované objekty: 

a) Vybudovanie Pavilónu materiálových vied na adrese Watsonova 47 v Košiciach,  

b) Rekonštrukcia historickej budovy UPJŠ na adrese Park Angelinum 9 v Košiciach,  

c) Vybudovanie Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií na adrese 

Dúbravská cesta 9 v Bratislave,  

d) Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu na adrese Dúbravská cesta 9 v Bratislave, 

e) ďalšie objekty na území SR, ktoré budú obstarávané podľa projektov na dodanie stavieb SAV v rokoch 

2013-2015 a zaradené do poistenia na základe prihlášky k Rámcovej poistnej zmluve.  

1.1.8 Poistenie hnuteľného majetku sa vzťahuje na technické a prístrojové vybavenie, meracie a testovacie prístroje, 

laboratórne zariadenia, výpočtovú techniku s príslušenstvom, pomocné laboratórne zariadenia a pod., ktoré 

budú umiestnené na týchto adresách: 

 Dúbravská cesta 9, Bratislava, areál SAV 

 Watsonova 47, Košice   

 Park Angelinum 9, Košice 

 ďalšie miesta poistenia na území SR, podľa projektov na dodanie prístrojového vybavenia SAV 

obstarávaných v rokoch 2013 – 2015 a zaradené do poistenia na základe prihlášky k Rámcovej poistnej 

zmluve. 

1.1.9 Predmety budú obstarávané samostatnými postupmi verejného obstarávania jednotlivých projektov v rôznych 

termínoch. Z tohto dôvodu bude uzatvorená Rámcová poistná zmluva, v ktorej budú dohodnuté predmet 

poistenia, poistnú sumy, miesta poistenia, poistné riziká, poistná sadzba v promile, spoluúčasť a záväzné 

zmluvné podmienky. 

1.1.10 Presný a podrobný zoznam majetku s miestami poistenia bude dodávať poistník poistiteľovi priebežne formou 

prihlášky k Rámcovej poistnej zmluvy podľa aktuálneho začiatku poistenia. Súčasťou týchto súťažných 

podkladov je orientačný zoznam nehnuteľného majetku schválených projektov v celkovej hodnote 

44.198.504,40 EUR s DPH uvedený v prílohe č. 1 a orientačný zoznam hnuteľného majetku schválených 

projektov v celkovej hodnote 33.257.632,80 EUR s DPH uvedený v prílohe č. 2. 

1.1.11 Celková hodnota majetku je pre účely tejto verejnej súťaže určená z rozpočtov jednotlivých už schválených 

projektov a bude upravená po uzavretí zmluvných vzťahov, ktoré budú výsledkom verejného obstarávania 

v rôznych termínoch na skutočnú obstarávaciu cenu. 

1.1.12 Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci projektov:  

 Projekt č./Zmluva o dielo č. 184/E/062 
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Názov projektu – Vybudovanie výskumného centra progresívnych materiálov a technológií 

 Projekt č. / Zmluva o dielo č. 166/E/062 

Názov projektu – Vybudovanie vedeckého parku pre biomedicínu Bratislava 

 Projekt č./ Zmluva o dielo č. 167/E/062 

Názov projektu – Vybudovanie Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií 

Bratislava 

 Ďalšie projekty na dodanie stavieb a prístrojového vybavenia SAV, ktoré budú obstarané a realizované 

v rokoch 2013 - 2015.  

 

1.2. POISTENIE 
1.2.1 Poistenie nehnuteľného majetku na tieto poistné riziká: 

 komplexné živelné riziká 

 Krádež, lúpež, vandalizmus (zistený aj nezistený páchateľ) 

1.2.2 Poistenie hnuteľného majetku na tieto poistné rizikách: 

 Komplexné živelné riziko 

 Krádež, lúpež, vandalizmus (zistený aj nezistený páchateľ) 

 Poistenie strojov a elektronických zariadení proti všetkým rizikám 

1.2.3 Bližšia špecifikácia nehnuteľného a hnuteľného majetku bude uvedená v prihláškach k Rámcovej poistnej 

zmluve podľa jednotlivých projektov. 

1.2.4 Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje uchádzačov, že sa ceny jednotlivých predmetov môžu meniť 

v závislosti od zmluvnej ceny, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania jednotlivých projektov. 

1.2.5 Verejný obstarávateľ požaduje garanciu sadzieb poistného pri zmenách poistných hodnôt a poistných súm. 

1.2.6 Výška spoluúčasti pre jednu a každú poistnú udalosť:  

 Poistenie komplexného živelného rizika: 165 EUR 

 Poistenie krádeže a vandalizmu: 165 EUR 

 Poistenie strojov a elektronických zariadení proti všetkým rizikám: 5% z poistnej udalosti, min. 165 EUR 

1.2.7 Podrobný popis požadovaných poistných rizík, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný 

v špecifikáciách uvedených v časti B2 ods. III. – Záväzné zmluvné podmienky. 

 

Uchádzači v rámci časti „OSTATNÉ-2“ navrhnú ďalší obsah možnosti poistenia a spôsob stanovenia ceny. 
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Uchádzači v rámci časti „OSTATNÉ-2“ navrhnú ďalší obsah možnosti poistenia. 

PREDMET ZÁKAZKY : poistenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku 

 

Komplexné živelné poistenie             Tabuľka č. 1 
 

Predmet poistenia  Poistná suma (€)   Spôsob poistenia   Spoluúčasť (€)   Poistná sadzba v promile   Ročné poistné (€)  

nehnuteľný majetok xxxxx   nová cena  navrhne sa v RKSZ         

hnuteľný majetok  xxxxx  nová cena  navrhne sa v RKSZ         

         

Poistenie krádeže a vandalizmu 

Predmet poistenia  Poistná suma (€)   Spôsob poistenia   Spoluúčasť (€)   Poistná sadzba v promile   Ročné poistné (€)  

nehnuteľný majetok – 
stavebné súčasti 

20.000,00   na 1. riziko, nová cena  navrhne sa v RKSZ         

hnuteľný majetok  100.000,00   na 1. riziko, nová cena  navrhne sa v RKSZ         

         

Poistenie strojných a elektronických zariadení  

Predmet poistenia  Poistná suma (€)   Spôsob poistenia   Spoluúčasť (€)   Poistná sadzba v promile   Ročné poistné (€)  

nehnuteľný majetok  xxxxx  nová cena  navrhne sa v RKSZ         

hnuteľný majetok   xxxxx  nová cena  navrhne sa v RKSZ         
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Zoznam nehnuteľného majetku             príloha č. 1 
 

názov 
Číslo 

projektu 
Adresa – miesto 

poistenia 

Obstarávacia 
cena (s DPH) v 

EUR 

Rok 
obstarania Charakteristika stavby 

1. SCHVÁLENÉ PROJEKTY: 

Výskumné centrum 
progresívnych 

materiálov 
a technológií –  

Pavilón materiálových 
vied SAV 

 

184/E/062 

Watsonova 47, 
Košice 

6.283.024,80 2013-2015 

Objekt je navrhnutý takto: 
- počet podlaží: 6 NP a siedme podlažie ústupné  
- nosný systém: železobetónový monolitický skelet 
- fasáda: murovaná, zateplená kontaktným zateplovacím 
systémom, okná a dvere: plastové profily 
- klampiarske konštrukcie: poplastovaný plech 
- strecha: plochá, časť bude využívaná ako ústupné podlažie  
- tepelná izolácia strechy: polystyrénové platne (hr. 220 mm) 
- nosné steny: monolitický železobetón, prípadne murované 
- deliace steny: sadrokartónové (hr. 100 mm) 
- podlahy: PVC, keramická dlažba, koberec, protiprašný náter 
- vykurovanie: plynové kondenzačné kotle 
- tlakové nádoby: uskladnenie laboratórnych plynov a stlačeného 
vzduchu  

Výskumné centrum 
progresívnych 

materiálov 
a technológií – 

Historická budova 
UPJŠ v Košiciach – 

rekonštrukcia 
 

Park Angelinum 
9, Košice 

2.142.784,80 2013-2015 

Rekonš. objektu (kultúrnej pamiatky) je navrhnutá takto:  
- odvlhčenie vonkajšieho suterénneho muriva osadením nového 
odvodňovacieho perforovaného drenážneho potrubia, - fasáda: 
len nevyhn. nátery okien na 1.NP a 1.PP  
- deliace steny: sadrokartónové (hr. 100 mm), podlahy: PVC, 
keramická dlažba, stropy, podhľady: niektoré laboratóriá 
- povrchové úpravy stien: v niektorých miestnostiach keramický 
obklad, omietka, maľovka  
- vykurovanie: min. zásah, nové elektrické ohrievače 
- vzduchotechnika: min. zásah, samostatný rozvádzač pre nové 
priestory a nové rozvody inštalácie v rekonštruovaných 
priestoroch, - stavebné úpravy na 1.NP: nové kancelárie 

Centrum 167/E/062 Dúbravská cesta 9.051.086,40 2013-2015 Prosím poslať podklady, aby som ich mohla doplniť 
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aplikovaného 
výskumu nových 

materiálov a transferu 
technológií Bratislava 

9, Bratislava, 
areál SAV 

 
Univerzitný vedecký 

park pre biomedicínu 
Bratislava 

 

166/E/062 
Dúbravská cesta 

9, Bratislava, 
areál SAV 

26.721.608,40 2013-2015 

Objekt je navrhnutý takto: - počet podlaží: 9 NP a 2 PP  
- objekt je navrhnutý z 3 dilatačných celkov, pozostávajúci 
z hlavného pozdĺžneho celku, do ktorého sú z bočnej strany 
pripojené 3 priečne celky „A“, „B“ a „C“.   
- nosný systém: monolitická železobetónová konštrukcia 
- fasáda hlavného pozdĺžneho celku : zateplená kontaktným 
zateplovacím systémom, samostatné okná 
- fasáda priečnych celkov: sendvičové stenové panely a okná 
združené do pásov rôznej dĺžky usporiadané v pravidelnom rastri 
na všetkých fasádach 
- nenosné deliace steny: sadrokartónové, - 3 výťahy 
- 3 samostatné monolitické železobetónové schodiská 
- strecha: plochá s atikou po celom obvode, zateplená 
tepelnoizolačným doskami 
- podlahy: PVC, keramická dlažba, koberec, protiprašný náter 
- vonkajšie okná: plastové zasklené izolačným dvojsklom 
- vnútorné dvere: drevené alebo protipožiarne plechové alebo 
drevené fóliované, - vykurovanie – kompaktná bloková 
výmenníková stanica, radiátory, vykurovacie zariadenia 
- EPS: tlačidlové hlásiče budú pripojené k ústredni EPS, 24-hod. 
služba, - tlakové nádoby: uskladnenie laboratórnych plynov 
a stlačeného vzduchu 

2. PLÁNOVANÉ PROJEKTY V ŠTÁDIU REALIZÁCIE - ODHADOVANÁ HODNOTA V EUR 

V tomto štádiu nie je 
špecifikované 

V tomto 
štádiu nie je 

špecifikované  
Územie SR Doplniť cenu 2013-2015 V tomto štádiu nie je špecifikované 

CELKOVÁ ORIENTAČNA HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO 
MAJETKU V EUR 

44.198.504,40 
(pripočítať k celkovej hodnote aj odhadovanú hodnotu plánovaných 
projektov) 
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Rozdelenie hnuteľného majetku podľa projektov           príloha č. 2 

názov 
Číslo 

projektu 
Adresa – miesto 

poistenia 

Obstarávacia 
cena (s DPH) v 

EUR 

Rok 
obstarania Charakteristika prístrojového vybavenia 

1. SCHVÁLENÉ PROJEKTY 
Výskumné centrum 

progresívnych materiálov 
a technológií -  

Pavilón materiálových vied SAV 
184/E/062 

Watsonova 47, Košice 5.946.272,40 2013-2015 
59 ks – podľa prílohy č. 2/A 
najnižšia hodnota : 2.700 EUR 
najvyššia hodnota: 1.333.000 EUR 

Výskumné centrum 
progresívnych materiálov 

a technológií - 
Historická budova UPJŠ 

v Košiciach – rekonštrukcia 

Park Angelinum 9, Košice 3.701.228,40 2013-2015 
29 ks - podľa prílohy č. 2/B 
najnižšia hodnota : 6.000 EUR 
najvyššia hodnota: 1.356.500 EUR 

Centrum aplikovaného 
výskumu nových materiálov 

a transferu technológií 
Bratislava 

167/E/062 
Dúbravská cesta 9, 

Bratislava, areál SAV 
14.124.408,00 2013-2015 

69 ks -– podľa prílohy č. 2/C 
najnižšia hodnota : 3.000 EUR 
najvyššia hodnota: 3.905.500 EUR 

Univerzitný vedecký park pre 
biomedicínu Bratislava 

 
166/E/062 

Dúbravská cesta 9, 
Bratislava, areál SAV 

9.485.724,00 2013-2015 
22 ks - – podľa prílohy č. 2/D 
najnižšia hodnota : 6.600 EUR 
najvyššia hodnota: 3.615.000 EUR 

2. PLÁNOVANÉ PROJEKTY V ŠTÁDIU REALIZÁCIE - ODHADOVANÁ HODNOTA V EUR 

V tomto štádiu nie je 
špecifikované 

V tomto 
štádiu nie je 

špecifikované 
Územie SR Doplniť cenu 2013-2015 V tomto štádiu nie je špecifikované 

CELKOVÁ ORIENTAČNÁ HODNOTA HNUTEĽNÉHO MAJETKU V EUR 33.257.632,80 
(pripočítať k celkovej hodnote aj odhadovanú hodnotu 
plánovaných projektov) 
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2  SPÔSOB STANOVENIA CENY  

 

 

Uchádzači v časti „OSTATNÉ-2“ navrhnú postup a spôsob na stanovenie ceny, ktorá bude podkladom na 

„rokovanie verejného obstarávateľa s uchádzačmi“ (pred predložením ponúk v časti „KRITÉRIÁ“) 

a následne pokyny k spôsobu určenia ceny na vyhodnotenie ponúk a k uzatvoreniu Rámcovej poistnej 

zmluvy.  

Pri navrhovaní môžu brať v zreteľ nasledovné zámery a skutočnosti: 

 

 

I. POKYNY K SPOSOBU URČENIA CENY 
2.1. Navrhovanú poistnú sadzbu uchádzač uvedie do tabuľky č. 1 samostatne pre jednotlivé poistné riziká a predmety 

poistenia. 

2.2. Poistné sadzby pre výpočet poistného a výška spoluúčasti uvedené v tabuľke č. 1 sa príjmu v RKSZ a budú záväzné 

a nemenné po celú dobu trvania Rámcovej poistnej zmluvy. 
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B.3 POISTNÉ PODMIENKY  

Uchádzači v časti „OSTATNÉ-2“ navrhnú poistné podmienky vo väzbe na definovaný predmet zákazky  v časti B.1, 
ktoré sa pretransformujú do navrhovanej Rámcovej poistnej zmluvy. 
Môžu použiť obsah nimi používaných poistných zmlúv upravených na obstarávaní predmet zákazky. 
 
 

 

 

Navrhnuté zmluvné podmienky uchádzač zakomponuje do návrhu Rámcovej poistnej zmluvy a predloží v časti 

„OSTATNÉ-2“ 
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Výsledkom verejného obstarávania bude podpísanie Rámcovej poistnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. § 788 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 45 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tzn. podkladom pre uzatvorenie Poistnej 
zmluvy je ponuka uchádzača (Poistiteľa) na poskytnutie služieb.  
Uchádzač dopracuje návrh Rámcovej poistnej zmluvy o svoje návrhy textu, o lehoty, o návrhy ceny ako kritéria na vyhodnotenie 
ponúk, o návrhy, ktorými zabezpečí plnenie aj legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie a pri zabezpečovaní predmetu zákazky. 
Uchádzač môže doplniť ustanovenia poistných podmienok Rámcovej poistnej zmluvy o svoje články a o body, ktoré budú mať 
Zmluvný charakter (ustanovenia podľa Občianskeho zákonníka a ustanovenia, ktoré musí uchádzač uvádzať v Zmluvných 
vzťahoch podľa svojich vnútorných predpisov), ale nesmú zvýhodniť uchádzača, resp. nesmú znevýhodniť verejného 
obstarávateľa.  
O konečnom znení Rámcovej poistnej zmluvy bude verejný obstarávateľ rokovať s úspešným uchádzačom, pričom nesmú sa 
zmeniť údaje a parametre ponuky, a parametre ktoré boli kritériami na vyhodnotenie ponúk. 
 

 

Návrh Rámcovej poistnej zmluvy  
Uchádzač je povinný dopracovať tento „rámec“ o poistné podmienky z časti B.3 a z časti B.1 Opis predmetu zákazky vo 

väzbe na obsah ponuky a predložiť v ponuke ako právny podklad pre uzavretie Zmluvného vzťahu pri zabezpečovaní 

predmetu Zmluvy (predmetu zákazky).  

 

 

 

 

Obchodné meno:   Slovenská akadémia vied 
Sídlo:    Štefánikova 49, 814 38 Bratislava  

Štatutárny orgán:   prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV 

IČO:    22237869  

IČ DPH:    SK2020066213 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   2960038953/0200 

 

(ďalej aj ako „Poistník“) 

 

a  

 

Obchodné meno:   

Sídlo:     

Registrácia:  

Konajúci prostredníctvom:  

IČO:      

IČ DPH:     

Bankové spojenie:  . 

Číslo účtu: 

 

(ďalej aj ako „Poistiteľ“) 

 

(Poistiteľ a Poistník ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná strana 

 

Preambula 
 

Poistník vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je „Poistenie hmotného 

majetku a nehmotného majetku“. 

Verejné obstarávanie bolo zverejnené v ÚV EÚ č. 2013/S – xxxxxx zo dňa xx.yy.2013 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. xxx/2013 zo dňa xx.yy.2013 pod zn. xxxxx-MSS 

 

 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 
 

Uchádzač doplní ďalšie články zmluvy 
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Prílohy Zmluvy: 
 

 

 

V Bratislave dňa ......................           V ......................... dňa ...................... 

 

Poistník:       Poistiteľ: 

 

 

 

 

 

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

prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.,     (titul, meno, priezvisko, funkcia) 

predseda SAV  
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Príloha č. 1   

resp. 

Príloha č. 2  

resp. 

Príloha č. 3   

 

 


