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ÚVOD
Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky
zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako
výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.
Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom podlimitnej zákazky podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na stavebné práce
Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom
texte použité ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne
zákonné definície a pojmy.
Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že
verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že
súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí,
aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania
tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky
zmluvné podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch a vo
výzve na predloženie ponuky ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ záujemca dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky
pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na
predkladanie ponúk verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a
informácií uvedených a predložených uchádzačom v ponuke.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 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. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o
verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa
novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
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A.1 Pokyny na účasť vo verejnom obstarávaní
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
Mesto Dunajská Streda
Adresa verejného obstarávateľa:
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00305383
DIČ:
2021129968
V zastúpení:
JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta
Bankové spojenie:
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IBAN:
SK17 7500 0000 0003 0281 2303
Profil verejného obstarávateľa:
www.uvo.gov.sk

Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie:

telefónne číslo:
e-mail:

REFAM, Group s. r. o.,
Staničná 6, 924 01 Galanta
Ing. Dagmar Melotíková
0903 520 052
dagmar.melotikova@gmail.com

2. Predmet zákazky
2.1 Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zákazka na
poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch
(ďalej len „týchto SP“). Predmetom zákazky je poskytnutie služieb pod názvom: „ Poistenie
majetku mesta Dunajská Streda„.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií,
tvorí Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť B.3 - Obchodné podmienky poskytnutia
predmetu zákazky týchto SP.
2.2 Názov predmetu zákazky: „ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„
2.3 Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania:
66510000-8 – Poisťovacie služby
3. Komplexnosť poskytnutia služby:
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
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3.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
3.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Zákazka bude financovaná:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
4.2 Bližšie podmienky financovania sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B2
Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky týchto SP.
5. Typ zmluvy
5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí poisťovacích
služieb v súlade s ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o VO“) a v zmysle ustanovení zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a to § 262 a §
269 ods. 2 a s použitím ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a to § 788 a
následne a v zmysle príslušných poistných podmienok a zmluvných dojednaní predmetnej
zmluvy túto zmluvu o poskytnutí poisťovacích služieb.Zmluva nadobudne platnosť podpisom
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na stránke mesta.
5.2 Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť
použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných
nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom
obstarávaní.
5.3 Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s
ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
5.4 Verejný obstarávateľ informuje, že v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu 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 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
5.5 Právna forma vyžadovaná od skupiny dodávateľov: Záujemcom/uchádzačom môže byť
fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne
alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi
spoločne. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, v zmysle § 37 ZVO,
vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby
členovia skupiny dodávateľov splnomocnili, na základe písomne udelenej plnej moci s
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podpisom osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov, jedného člena
skupiny dodávateľov na doručovanie písomností, kontakt a komunikáciu s verejným
obstarávateľom za všetkých členov skupiny dodávateľov. V prípade prijatia ponuky skupiny
dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, vytvorenie
právnej formy, v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzatvorením
zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.6 Zákonné podmienky, ktorým podlieha uzatvorenie a plnenie zmluvy:
5.6.1 Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov na stránke mesta.
5.6.2 Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu, ak uchádzač alebo
uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 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, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 2 § 2 ods. 1
písm. a) bod 7 zák. č. 315/2016 Z. z.
5.6.3 Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke)
bude podľa § 41 ZVO upravené v zmluve a zoznam subdodávateľov v rozsahu:
názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak
nebolo IČO pridelené, predmet a rozsah ich subdodávok, bude prílohou k zmluve vrátane
údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia. Údaje podľa predchádzajúcej vety musia byť uvedené v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia, verejný obstarávateľ však vyžaduje uvedené údaje predložiť už
v ponuke uchádzača, súčasne vyžaduje, aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky
podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Zmena subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy, resp.
zadanie podielu plnenia predmetu zmluvy novému subdodávateľovi, neuvedenému v prílohe
zmluvy, počas plnenia predmetu zmluvy, bude upravené dodatkom k zmluve. Zmluva ako aj
dodatok k zmluve podľa predchádzajúcej vety budú podpísané len za predpokladu, že takýto
subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 11 ZVO. Od subdodávateľov sa vyžaduje, aby spĺňali
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u
nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V súlade s § 41 ods. 3 a
ods. 4 ZVO, v rámci určenia pravidiel zmeny subdodávateľa, vo vzťahu k preukázaniu
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a k overeniu neexistencie
dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO subdodávateľom,
uchádzač/dodávateľ je povinný, pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby
subdodávateľ verejnému obstarávateľovi preukázal, že spĺňa podmienky podľa § 32 ZVO (ak
je subdodávateľ zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov - verejný obstarávateľ overuje
splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO podľa príslušných ustanovení šiestej časti,
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tretej hlavy ZVO); verejný obstarávateľ overuje, či neexistujú u subdodávateľa dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Úspešný uchádzač/dodávateľ je
povinný postupovať podľa predchádzajúcej vety aj pri zmene subdodávateľa v lehote určenej
v zmluve počas plnenia zmluvy. V prípade, že subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok
účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, resp. budú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. a) a ž h) a ods. 7 ZVO, verejný obstarávateľ požiada uchádzača/dodávateľa o
jeho nahradenie, pričom uchádzač/dodávateľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich
(5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Subdodávateľ, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, resp. existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) a ž h) a ods. 7 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy (subdodávky) nie je
oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť
tento subdodávateľ, je podľa § 41 ods. 8 ZVO zodpovedný úspešný uchádzač/dodávateľ.
5.6.4 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy
informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č.
315/2016 Z. z., t.j. o ďalších subdodávateľoch v reťazci subdodávateľov, ktorí
prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov, s ktorým/ktorými má úspešný
uchádzač/dodávateľ uzavretú písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky,
poskytujú plnenia, ktoré súvisia so zmluvou v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016
Z. z., v danom prípade so zmluvou medzi verejným obstarávateľom/objednávateľom a
úspešným uchádzačom/dodávateľom (§ 56 ZVO), pokiaľ sú mu známi, v rozsahu:
názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak
nebolo IČO pridelené, predmet a rozsah ich subdodávok,. Ak subdodávatelia podľa
predchádzajúcej vety nie sú úspešnému uchádzačovi známi, uvedie túto skutočnosť na
samostatnom liste v podobe vyhlásenia, ktoré bude podpísané osobou/osobami, oprávnenými
konať za úspešného uchádzača.
6. Záujemca/Uchádzač
6.1 Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
6.2 Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
6.3 Subdodávateľom podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti
zákazky.
6.4 Partnerom verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 315/2016 Z. z., ak
v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je
subjektom verejnej správy a ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu
podľa ZVO (úspešný uchádzač/úspešní uchádzači) a partnerom verejného sektora podľa § 2
ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, je
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá priamo
alebo prostredníctvom ďalších osôb (reťazec subdodávateľov) dodáva osobám podľa § 2 ods.
1 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo
nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má
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vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné
majetkové práva súvisia so zmluvou podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z.
(....zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma
finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku
alebo iné majetkové práva podľa písmena a) druhého bodu.....). Zodpovednosť ďalších
subdodávateľov ktorý dodávajú plnenia priamym subdodávateľom úspešného
uchádzača/dodávateľa, v súvislosti so zmluvou podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016
Z. z., je presunutá na tieto samotné subjekty, pokiaľ v zmysle uvedeného zákona „vedia alebo
majú vedieť” že nimi poskytnuté plnenia súvisia so zmluvným vzťahom medzi partnerom
verejného sektora a štátom, v danom prípade medzi úspešným uchádzačom/dodávateľom a
verejným obstarávateľom.
6.5 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Ak je uchádzačom
skupina dodávateľov, táto podmienka platí pre každého jej člena. Verejný obstarávateľ vylúči
ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
6.6 „Iná osoba“, subdodávatelia
6.6.1. V prípade využitia zdrojov alebo kapacít inej osoby(„iná osoba“ v kontexte definície
podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO) musí uchádzač písomnou zmluvou preukázať, že pri
plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje alebo kapacity osoby, ktorej postavenie ale
spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo technickej
alebo odbornej spôsobilosti. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie alebo kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Od „inej osoby“ podľa § 33
ods. 2 ZVO sa vyžaduje, aby preukázala, že spĺňa podmienky osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 ZVO okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO. Od „inej osoby“ podľa § 34 ods. 3 ZVO sa
vyžaduje, aby preukázala, že spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO.
Pokiaľ ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými
odbornými skúsenosťami podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity
„inej osoby“ len ak táto bude reálne vykonávať tú časť predmetu zákazky/zmluvy – tie
stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytuje.
6.6.2. V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti záujemcom/uchádzačom podľa §
33 alebo § 34 ZVO fyzickými osobami/nepodnikateľmi, prostredníctvom pracovných zmlúv
alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, ide
o preukazovanie splnenia podmienok účasti priamo uchádzačom, nejde o preukazovanie
splnenia podmienok účasti „inými osobami“; v takomto prípade musí mať uchádzač
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu aj na tú časť
zákazky, na ktorú preukazuje zdroje alebo kapacity prostredníctvom pracovných zmlúv, resp.
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
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6.6.3. V prípade využitia subdodávateľských vzťahov je možné, aby určitú časť zákazky
realizoval v skutočnosti subdodávateľ (§ 41 ZVO), ktorý nie je „inou osobou“. Určenie
povinnosti dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, pravidlá zmeny
subdodávateľov a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa vrátane
požadovaných údajov sú súčasťou návrhu zmluvy. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO (osobného postavenia) a nesmú u nich existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Požiadavky verejného
obstarávateľa na subdodávateľov sú uvedené v ďalších častiach súťažných podkladoch.
7. Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky
7.1 Miesto poskytnutia služby:
1.
Názov:
Sídlo:
2.
Názov:
Sídlo:
3.
Názov:
Sídlo:
4.
Názov:
Sídlo:
5.
Názov:
Sídlo:
6.
Názov:
Sídlo:
7.
Názov:
Sídlo:
8.
Názov:

Sídlo:
9.
Názov:
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Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Stredisko služieb škole
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda
Komenského ulica 359/33, 929 01 Dunajská Streda
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda
Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda
Centrum voľného času
Smetanov háj č. 286/9
Dunajská Streda
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom
maďarským Komenského ulica č. 1219/1
Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Komenského č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom
maďarským
Szabó Gyula Alapiskola
Školská ulica č. 936/1
Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom
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Sídlo:
10.
Názov:
Sídlo:
11.
Názov:
Sídlo:
12.
Názov:
Sídlo:
13.
Obchodné meno:
Sídlo:
14.
Obchodné meno:
Sídlo:
15.
Obchodné meno:
Sídlo:

maďarským Vámbéry Ármin Alapiskola
Hviezdoslavova ulica č. 2094/2
Dunajská Streda – Dunaszerdahely
Hviezdoslavova ulica č. 2049/2, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda
Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda
Zariadenie pre seniorov
Ulica generála Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Perfects, a.s.
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
Gastro DS, s.r.o.
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

7.2 Termín poskytnutia predmetu zákazky: obdobie od 16.11.2017 do 15.11.2022
8. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky
8.1 Zákazka na poskytnutie služby, podlimitná zákazka, dvojobálkový systém, podľa Zákona.
8.2 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 Zákona na základe prieskumu trhu a
je stanovená vo výške 190 845,22 eur bez DPH na obdobie 5 rokov.
9. Lehota viazanosti ponuky
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom na
čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom končí
dňom 31.12.2017
9.2 V prípade podania žiadosti o nápravu proti postupu verejného obstarávateľa, či v prípade
kontroly zákonnosti postupu verejného obstarávania oznámi sa uchádzačom predpokladané
predĺženie lehoty viazanosti ponúk o 3 mesiace a to aj opakovane.
9.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 tejto časti súťažných
podkladov.
9.4 Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá
odkladný účinok na konanie kontrolovaného (verejného obstarávateľa); ustanovenia § 52 ods.
2 a § 56 ods. 8 tým nie sú dotknuté. ÚVO zverejní informáciu o začatí konania o preskúmanie
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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 záujemcov/uchádzačov. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do
uplynutia takto oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi

10.1 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo
uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s
§ 187 ods. 8 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ využíva možnosť do 18.10.2018 uskutočňovať
komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa,
faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou, okrem posielania
oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na
uverejnenie publikačnému úradu a ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile.
10.2 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné
a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného
obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom
elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto
súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
10.3 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky)
sa považuje registrácia záujemcu na elektronickom portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej
zákazke. Podrobnosti o registrácii záujemcu na uvedenom portáli verejný obstarávateľ
uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk, či v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
ak sa uplatnilo.
10.4 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie SP, uplatnenie revíznych postupov
v podobe žiadosti o nápravu zo strany záujemcu či uchádzača musia byť tieto doklady
doručené
verejnému
obstarávateľovi
prostredníctvom
elektronického
systému
www.ezakazky.sk, takéto doručenie sa považuje za moment doručenia. Námietka sa
verejnému obstarávateľovi doručuje tiež v listinnej forme, prostredníctvom poštovej prepravy,
kuriérom či osobne, v tomto prípade až takéto doručenie sa považuje za moment doručenia.
10.5 Verejný obstarávateľ bude poskytovať vysvetlenie, či vybavenie žiadosti o nápravu
smerom k záujemcom či uchádzačom prostredníctvom elektronického portálu
www.ezakazky.sk do elektronického konta záujemcu či uchádzača, čo sa pre účel tohto
zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10.6 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 53 ods. 1 a § 55 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom doručovať výhradne do elektronického
konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk (zriadeného záujemcom či uchádzačom), kde
autorita potvrdzuje doručenie s časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za
doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
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v znení neskorších predpisov. Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti neurčí iný
spôsob predloženia (doručenie) dokladov resp. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť
predmetné dokumenty resp. vzorky, prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom alebo
osobne. Verejný obstarávateľ v Žiadosti osobitne určí formu a miesto doručenia dokladov,
resp. vzoriek.
10.7 Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ doručovať výhradne do
elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli
www.ezakazky.sk, kde autorita potvrdzuje prijatie časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto
zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10.8Vyššie uvedené sa považuje za doručenie podľa § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, čo sa považuje ako
riadny a dokonalý právny úkon. Moment doručenia na portáli www.ezakazky.sk potvrdzuje
autorita časovou pečiatkou čo sa považuje ako riadny a dokonalý právny úkon alebo moment
doručenia v inej forme tak ako je vyššie uvedené.
10.9 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky, t. j. jazykom v ktorom
bude verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky komunikovať je štátny jazyk
Slovenskej republiky, t.j. slovenský jazyk.
10.10 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ doručovať
uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky v zmysle ustanovenia o momente doručenia
do vlastných rúk podľa § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov prostredníctvom elektronického portálu
www.ezakazky.sk do konta uchádzača, čo sa považuje ako riadny a dokonalý právny úkon.
10.11 Ak hospodársky subjekt, ktorý sa nezaregistroval na predmetnom portáli (napr. získa
súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa) bude uplatňovať inštitút Žiadosti
o vysvetlenie, či revízny postup, či iný inštitút zo zákona o verejnom obstarávaní, takýto
subjekt je povinný sa zaregistrovať na elektronickom portáli www.ezakazky.sk a predmetné
doklady doručiť prostredníctvom uvedeného portálu. V rámci dodržania princípu rovnakého
zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
v predchádzajúcich bodoch určil spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný
obstarávateľ nebude brať zreteľ ak v týchto súťažných podkladoch nie je určené inak.
10.12 Za účelom elektronickej komunikácie, uchádzač ako požiadavku na predmet zákazky
predloží v svojej ponuke časti OSTATNÉ „Vyhlásenie o elektronickej komunikácii“
podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
10.13 Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady neobmedzene každému záujemcovi v
profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk .
10.14 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie
s verejným obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu
subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých
právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejnej
súťaže a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnej súťaži.
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11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.1 Vysvetľovanie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred všetkým
zainteresovaným záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk/ s tým, že
poskytnutie vysvetlenia bude záujemcom alebo uchádzačom doručované prostredníctvom
portálu www.ezakazky.sk do konta záujemcu zriadenom na predmetnom portály; čo sa pre
účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
11.2 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené
v súťažných podkladoch,
ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom
prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za
doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
11.3 Poskytovanie informácií bude verejný obstarávateľ smerom k záujemcom a
uchádzačom uskutočňovať prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk/, kde autorita
potvrdzuje prijatie časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené
v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.
11.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na
preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač
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.
11.5 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v týchto SP,
ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s Výzvou a týmito
súťažnými podkladmi.
11.6 Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo počítať lehoty doručenia zásielok záujemcov/ uchádzačov
nasledovne:
 Dôležité písomnosti, najmä informácie, vysvetlenia, žiadosti alebo iné písomnosti sa
doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho
splnomocnením na preberanie zásielok.
 Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa
v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že
písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie
zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným
spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od
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uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát
o uložení nedozvedel.
Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej
prijatie odoprelo, na to musí doručovateľ adresáta upozorniť.
Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka
alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo
zástupcovi.

12. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky
12.1 Verejný obstarávateľ nepožaduje vzhľadom na predmet obstarávania obhliadku.
Časť III.
Príprava ponuky
13. Obsah ponuky
13.1 Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za
úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok
stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.
13.2 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka na predmet zákazky musí
byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú názvom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a
uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú názvom „Ostatné“.
13.3 Verejný obstarávateľ prijíma nasledovné opatrenie podľa § 64 ods. 6 ZVO: Uchádzač
berie na vedomie, že kópia jednotlivých častí ponúk predložená na CD/DVD nosiči bude
verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo
zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) zverejnená na profile podľa §
64 ods. 1 písm. b) ZVO. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať
informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo
strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V
prípade, že kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je
povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas
dotknutých osôb na zverejnenie, anonymizovať osobné údaje ...atď.). Uchádzač je týmto plne
zodpovedný za označenie, zabezpečenie, anonymizovanie dokumentov a informácií v
súboroch vo formáte „pdf“ uvedených na CD/DVD v súlade so zákonom na ochranu
osobných údajov a v súlade s ďalšími platnými právnymi predpismi (napr. Obchodný
zákonník), aby mohli byť ponuky uchádzačov na CD/DVD nosičoch priamo použité na ich
zverejnenie v profile verejného obstarávateľa. V nadväznosti na vyššie uvedené, verejný
obstarávateľ tak nezodpovedá za prípadné porušenie príslušných právnych predpisov, ak budú
v súboroch uvedených na CD/DVD prípadne inom nosiči elektronickej ponuky uchádzača
uvedené osobné údaje alebo údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo inak
chránené údaje a tieto ponuky budú zverejnené.
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13.3.1 V časti ponuky označenej ako „Ostatné“ uchádzač predloží:
1. súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú
oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s
dokladom o oprávnení podnikať.
2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny
osobitne) vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača: obchodný názov,
sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová
adresa,
3. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2
Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov; v prípade
skupiny dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený
prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny
4. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Príloha č. 3
Vyhlásenie o elektronickej komunikácii.
5. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 4 Čestné
vyhlásenie „Konflikt záujmov“.
Konflikt záujmov – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom
obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť
hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
Podľa § 23 ZVO konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba
(zamestnanec verejného obstarávateľa ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného
obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo
verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania
alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť
výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave
alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má
priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý
možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným
obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu4 vymedzený aj ako
skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je
narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a
objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na
prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo
medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.
Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o
neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 4) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k
zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky
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potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s
príbuznými uchádzačov).
V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného
obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa §
40 ods. 8 ZVO oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné
opatrenia na vykonanie nápravy.
6. Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich
sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a
týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č.
5 – Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.
7. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené vo
Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.
Jednotný európsky dokument
7.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného,
finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve
na predkladanie ponúk (ďalej aj „výzva“) a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39
ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár
JED vo formáte .rtf. umožňujúci jeho priame vypĺňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť
z webového sídla ÚVO (http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html), pričom údaje uvedené v Časti I:
Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa, v dokumente JED prenesie/prepíše záujemca/uchádzač do editovateľného
formulára, ktorý vypĺňa.
7.2 JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár
platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany
hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“,
subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov
vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.
7.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu
(uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a)
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá
výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil
počet záujemcov, c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie
doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.
7.4 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný
európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť
samostatný JED za „inú osobu“).
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7.5 Ak uchádzač alebo záujemca má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi,
jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká
povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa).
7.6 Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné
informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok
účasti - 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 alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente
uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú
adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do
tejto databázy.
7.7 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ
môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov
nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady
verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
8. návrh zmluvy bez uvedenia ceny pre predmet zákazky, Návrh zmluvy musí byť podpísaný
štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch.
9. naskenovanú kópiu ponuky časť „Ostatné“ na needitovateľnom CD/DVD nosiči.
Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo
dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní.
13.3.2 V časti ponuky označenej ako „Kritériá“ uchádzač predloží:
1. súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú
oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s
dokladom o oprávnení podnikať,
2. vyplnený návrh na plnenie kritérií (v súlade s výkazom výmer) na hodnotenie ponúk pre
predmet zákazky, podľa Prílohy č. 6 Návrh na plnenie kritérií. Návrh na plnenie kritérií
musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v
záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú
oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o
oprávnení podnikať alebo iným oprávnením.
3. podpísaný návrh zmluvy na predmet zákazky s cenou . Návrh zmluvy musí byť podpísaný
štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch
(prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným
oprávnením. V prípade , ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy , ktorý
bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom
každého z účastníkov skupiny dodávateľov ( člena skupiny ) a v návrhu zmluvy budú uvedené
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údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu
splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc ( originál alebo overenú
fotokópiu) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis
zmluvy s verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača
považované za odstúpenie od ponuky.
4. naskenovanú kópiu ponuky časť „Kritéria“ na needitovateľnom CD/DVD nosiči,
Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo
dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona.
14. Vyhotovenie ponuky
14.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Uchádzač predloží
verejnému obstarávateľovi ponuku v listinnej podobe predloží totožnú ponuku s listinnou aj v
elektronickej podobe na pamäťovom médiu v jednom súbore v PDF formáte.
14.2 Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom/záujemcom musia byť podpísané
uchádzačom/záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať
za každého člena skupiny dodávateľov.
14.3 Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.
14.4 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo Výzve, a v týchto
SP, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
pokiaľ nie je určené inak.
14.5 Odporúča sa každú časť (časť „Ostatné“, časť „Kritériá“) ponuky pevne zviazať, aby:
 nebola rozoberateľná
 nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky
 tvorila jeden celok (napr. knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky
uchádzača alebo
 rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením
páskou a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).
14.6 Uchádzači vo svojej ponuke predloženej elektronicky na pamäťovom médiu označia,
ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22
zákona. Za dôverné informácie je na účely zákona 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.
14.7 Ak ide o dokumenty , ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú
sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali
a dátumom podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
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15. Jazyk ponuky
15.1 Ponuka sa predkladá v ( štátnom jazyku v súlade s § 21 ods. 6 ZVO ) slovenskom
jazyku.
15.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke
16.1 Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (€, eur) so zaokrúhlením na dve desatinné miesta
za celý predmet zákazky. Pod cenou sa rozumie suma určená v súlade s bodmi 16.2. až 16.5.
16.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená 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
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, prípadne podľa
ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.
16.3 Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky záujemcu/uchádzača súvisiace
s plnením predmetu zmluvy a vynaložené a/alebo zabezpečené pri plnení jeho záväzkov
stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov.
16.4 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.
16.5 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR (€, eur) je potrebné prepočítať na EUR. Prepočet
inej meny na EUR sa uskutoční priemerným ročným kurzom stanoveným ECB na daný rok, v
ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky
účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené
v inej mene ako v EUR uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
17. Zábezpeka
17.1 Verejný obstarávateľ na viazanosť ponuky nepožaduje zábezpeku.
18. Náklady na ponuku
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
18.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej
verejnej súťaže.
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Časť IV.
Predkladanie ponuky
19. Predloženie ponuky
19.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne
oddelenú a uzavretú
ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.
19.2 Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme, listinnej podobe ( papierovej ) a to ako:
„originál ponuky„ a zároveň naskenovanú kópiu ponuky na needitovateľnom CD/DVD na
pamäťovom médiu v jednom súbore v PDF formáte, max. veľkosť 50MB. Uchádzači vo
svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými
informáciami v zmysle § 22 Zákona v uzavretom obale podľa bodu 19 týchto SP.
19.3 Uchádzači/ záujemcovia doručia svoju ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa: Mestský úrad
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, zodpovedná osoba: Mgr.
Marián Herceg. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,
je podľa bodu 20.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu verejného obstarávateľa.
19.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
19.5 Uchádzač predloží v rámci ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na
needitovateľnom nosiči, ktorý bude prílohou ponuky v časti „Ostatné“ a časti ponuky
„Kritériá“ (CD/ DVD a pod.) v .pdf formáte z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa
vkladať dokumenty do profilu verejného obstarávateľa. Ponuka predložená v .pdf formáte
musí byť totožná s ponukou predloženou v listinnej podobe, pri zohľadnení príslušných
ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
( § 7 treba anonymizovať, resp. začierniť osobné údaje, napr.: číslo bankového účtu, rodné
číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis, pečiatku).
19.6 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť
na predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v predmete zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý
je v predmete zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov.
20. Označenie obálky ponuky
20.1 Uchádzač vloží obe časti ponuky (samostatne uzatvorenú časť „Ostatné“ a samostatne
uzatvorenú časť „Kritériá“) pre predmet zákazky do obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený,
nepriehľadný a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2.
20.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) názov a adresa verejného obstarávateľa a meno zodpovednej osoby: Mgr. Marián Herceg
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača;
V prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého
člena skupiny,
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c) označenie „PONUKA– NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom verejného obstarávania
„Poistenie majetku mesta Dunajská Streda“
21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
21.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Mestský
úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.
21.2 Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov a lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
06.10.2017 do 09:00 hod.
21.3 Pri osobnom doručení súťažnej ponuky, uchádzači túto odovzdávajú: v pondelok až vo
štvrtok v čase od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok v čase od 08:00 hod do 12:30 hod.
v sídle verejného obstarávateľa.
21.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.
22. Zmena a odvolanie ponuky
22.1 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 20.1 . Novú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 a na adresu
verejného obstarávateľa.
22.2 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.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
23. Otváranie ponúk
23.1 Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ a častí ponúk,
označených ako „Kritériá“ verejný obstarávateľ zverejní v profile informáciu s uvedením
dátumu otvárania príslušných častí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať
otváranie ponúk.
23.2 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne
otvorí ponuky a časti ponúk, označené ako „Ostatné“.
23.3 Po otvorení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ komisia verejného obstarávateľa
vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní
vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia
podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
23.4 Otváranie časti ponúk „ Ostatné „ vykoná komisia verejného obstarávateľa v sídle
verejného obstarávateľa. Na otváraní tejto časti ponúk sa zúčastní len komisia verejného
obstarávateľa.
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23.5 Otváranie ponúk časť „Ostatné“ sa uskutoční dňa 06.10.2017. o 09:30 hod. na
adrese verejného obstarávateľa v súlade s § 52 Zákona. Po otvorení časti ponúk, označenej
ako „Ostatné „ komisia vykoná všetky úkony v súlade s ustanoveniami Zákona.
23.6 Otváranie časti ponúk „ Kritéria „ sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa
v súlade s § 52 Zákona, otváranie ponúk bude verejné.
23.7 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr v deň,
nasledujúci po dni
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 alebo
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) všetkým
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača alebo účastníka
ani k vylúčeniu žiadnej ponuky,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) všetkým
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača alebo účastníka
ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) všetkým
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu, uchádzača alebo
účastníka alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu
alebo neboli včas doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c),
d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak boli včas doručené aspoň jedny námietky:
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi
a obstarávateľovi,
2. márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3,
3. doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi.
23.8 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu
k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých
ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených
ako „Kritériá“ musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú
povinní umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená.
23.9 Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné
mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom
na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako „Kritériá“
sa nezverejňujú.
23.10 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk,
označených ako „Kritériá“ pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí
ponúk.
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24. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
24.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sú podmienky účasti uvedené
aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania.
24.2 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť
alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu
lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
do
a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje
prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje
inak, ako podľa písmena a).
24.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu 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 alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný
urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
24.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
a) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
b) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne,
c) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov
skupiny spoločne.
24.5 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených
podľa požiadaviek uvedených vo Výzve a v týchto SP.
24.6 Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom,
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač v písomnej podobe. Doklady musia byť predložené v
origináli alebo ich úradne osvedčené kópie.
24.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota
platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že
nezodpovedajú skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
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g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo
záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné
záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie
zákazky,
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
v určenej lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym
dokumentom v určenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá
spĺňa určené požiadavky,
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky,
v lehote podľa § 41 ods. 2.
24.8 Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6
písm. d) až g) a odseku 7, 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.
24.9 Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný
obstarávateľ nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie
požadovanej činnosti určitá právna forma.
24.10 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä
zoznam
a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
24.11Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
25. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky
25.1 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených
v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú
nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž
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25.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností
overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
25.3 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru,
stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač
k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie
služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej
uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
25.4 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti,
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou
cenou alebo
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
25.5 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými
v bode 25.3 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza
z predložených dôkazov.
25.6 Verejný obstarávateľ vylúčia ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky do
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade
s požiadavkou verejného obstarávateľa,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov
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g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
25.7 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, inak verejný obstarávateľ
vylúči ponuku.
25.8 Verejný obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet
zákazky určenými verejným obstarávateľom,
b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
25.9 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia
komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.
26. Elektronická aukcia sa nebude realizovať.
Časť VI.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
27. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
27.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom
mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje
dostatočný počet uchádzačov.
27.2 Verejný obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40.
27.3 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení
o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane
poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile.
27.4 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky
prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách
a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ
a obstarávateľ.
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27.5 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
28. Uzavretie zmluvy pre predmet zákazky:
28.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
28.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v súlade s § 56 ZVO v lehote viazanosti ponúk
alebo v prípade uplatnenia revíznych postupov v predpokladanej predĺženej lehote viazanosti
ponúk.
28.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu 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 predpisu7, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
28.4 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §
55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po
uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170
ZVO. Ak boli uplatnené revízne postupy, verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu v
lehotách podľa § 56 ods. 3 až ods. 7 ZVO.
28.5 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných
dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 ZVO, ak boli na ich
uzavretie písomne vyzvaní.
28.6 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené
povinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom
alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
28.7 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť
zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie
tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne
vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
sa umiestnili ako tretí v poradí.
28.8 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla
byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
28.9 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť dňa 1.2.2017. Podľa tohto
zákona je namiesto Registra užívateľov konečných výhod vedený Register partnerov
verejného sektora. Podľa znenia § 11 ZVO účinného od 1.2.2017 „Verejný obstarávateľ a
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obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 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.“.
29. Zmena zmluvy počas jej trvania
29.1 Zmenu zmluvy počas jej trvania je možné uskutočniť len v súlade s § 18 ZVO. Návrh
zmluvy je obsahom súťažných podkladov - Kapitoly B3 – Obchodné podmienky zmluvy.
29.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu
predmetu zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v
Prílohe zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“, uvedenej v Kapitole B.3 –
Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie
dôjsť k porušeniu ZVO; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel
zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 ZVO.
29.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.
29.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného
obstarávania vtedy, ak by sa jeho obsahom,
29.4.1 menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
29.4.2 dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe
zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by
umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
29.4.3 menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom,
s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,
29.4.4 dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by
zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť, ak rada určí, že po uzatvorení
zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú
nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.
Časť VII
Subdodávky
30. Subdodávky
30.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.
30.2 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti
zákazky. V prípade pochybností platí, že za zmluvu uzavretú zmluvu na plnenie určitej časti
zákazky sa považuje aj zmluva uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania
alebo počas jeho trvania alebo zmluva uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľ
poskytovať plnenie úspešnému uchádzačovi vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.
30.3 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky
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alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek
zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.
30.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny
subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným
uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu , v ktorom
má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa
a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov
a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ 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;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ
plniť.
V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny
má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom
a úspešným uchádzačom.
Časť VIII
Etika vo verejnom obstarávaní
31. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
31.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak
31.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa ZVO,
31.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
31.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo
§ 45 ZVO a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa ZVO,
31.1.4 jeho zrušenie nariadil úrad.
31.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť 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 tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok
verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované
ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len
jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný
zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
31.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo
záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jeho časti s uvedením
dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
31.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či
zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.
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Časť X.
Revízne postupy
32. Žiadosť o nápravu
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli
alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu
proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam
uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako
výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo
výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii,
v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov.
32.1 Námietky je oprávnený podať
a) uchádzač,
b) záujemca,
c) účastník,
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté
postupom kontrolovaného alebo
e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli
kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.
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Príloha č. 1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU
„Poistenie majetku mesta Dunajská Streda“

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum: ..........................................

33

Podpis:...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Príloha č. 2

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti
dokladov
Uchádzača/záujemcu : .........................................................................................................

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu
Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
„Poistenie majetku mesta Dunajská Streda“, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme
s obchodnými podmienkami poskytnutia predmetu zákazky uvedenými v Časti B.1 – „Opis
predmetu zákazky“, B.2 – „Spôsob určenia ceny“, B.3 – „Obchodné podmienky poskytnutia
predmetu zákazky“ týchto SP.
Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme
porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si
vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným
obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi
bola právoplatne uložená sankcia,
Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá
Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.
Dátum: .........................................

34

Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 3

Vyhlásenie o elektronickej komunikácii

Zákazka na služby podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Poistenie majetku mesta Dunajská Streda“

Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Ďalej prehlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k zákazke „Poistenie majetku
mesta Dunajská Streda“ budeme využívať naše konto s užívateľským menom
xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty
sa považujú za doručené ich sprístupnením v našom konte s užívateľským menom
xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej
zodpovednosti.. Pre účel tohto zadávania zákazky sa považuje dokumenty za doručené
v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.“
Pozn.: uchádzač doplní e-mailové adresy
V.................................dňa......................
Meno a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

Upozornenie: Predmetné vyhlásenie o elektronickej komunikácii predloží každý uchádzač
v svojej ponuke. Toto Vyhlásenie o elektronickej komunikácii verejný obstarávateľ určuje
ako požiadavku na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
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Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
Zákazka na služby podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
„Poistenie majetku mesta Dunajská Streda“

doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako
uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len
„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len
„zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania
[doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť
číslo značky vo Vestníku], týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
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,
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
pravdivé a úplné informácie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis
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Príloha č. 5

Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov
Splnomocniteľ, resp. splnomocnitelia:
Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj
o zápise, IČO 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 člena skupiny dodávateľov (ak ide o
fyzickú osobu)
(doplniť podľa potreby)
udeľuje/ú splnomocnenie
splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra 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 lídra skupiny
(vedúceho skupiny) dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu):.................................na konanie v
mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na
predmet zákazky „Poistenie majetku mesta Dunajská Streda“, na doručovanie dokumentov
od verejného obstarávateľa, na konanie v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia
ponuky verejným obstarávateľom, k podpisu dokumentov a dokladov a návrhu
zmluvy/Zmluvy, predkladaných ako súčasť ponuky, ku komunikácii v procese verejného
obstarávania, a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov.
Dátum:................................ Podpis:.........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
Dátum:................................ Podpis:.........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
(doplniť podľa potreby)
Splnomocnenie prijímam:
Dátum:................................ Podpis:.........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
Poznámka:
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- ak je uchádzačom skupina dodávateľov toto splnomocnenie je súčasťou ponuky.

37

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú
hospodársku súťaž.
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je cena. Verejný obstarávateľ stanovil v súlade s § 44
ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať
na základe najnižšej ceny.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
Najnižšia cena za celú dobu poistenia 5 rokov.
Uchádzač predloží svoj návrh na plnenie kritéria na priloženom formulári (príloha Príloha č.
6 k časti A.3 „KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH
UPLATNENIA“ pričom musí platiť, že všetky údaje týkajúce sa cien musia byť zhodné s
údajmi uvedenými v návrhu zmluvy. Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný
uchádzačom. Ceny poistenia uvedie uchádzač v eurách zaokrúhlených na dve desatinné
miesta.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba platné ponuky, ktoré neboli vylúčené.
Úspešnosť uchádzača bude na základe výšky navrhnutej ceny v ponuke. Úspešným
uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý navrhol za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu
prijateľnú cenu a pridelí sa mu prvé miesto v poradí. Ostatným uchádzačom sa pridelí poradie
vzostupne podľa ponúkanej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu cenu.
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.
1. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky
uvedené vo výzve o vyhlásení verejného obstarávania a všetky požiadavky uvedené v
súťažných podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov napr. označenie obálok.
2. Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované
doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol
uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky), ak sa uchádzač po výzve komisie nedostavil na
osobnú konzultáciu v stanovenej lehote.
3. V prípade kritéria Celková cena v Eur určeného verejným obstarávateľom, ktorými je
najvýhodnejšia najnižšia cena, sú pravidlá jeho uplatnenia nastavené takým spôsobom, že
ponuke uchádzača s najnižšou hodnotou daného kritéria (najnižšou cenou) bude pridelený
maximálny počet bodov a ostatným ponukám bude počet bodov pridelený pomerne vo
vzťahu k ponuke obsahujúcej najnižšiu hodnotu daného kritéria.
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Príloha č. 6
Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Poistenie majetku mesta Dunajská Streda“

Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Sumarizácia
Ročné poistné
Poistenie majetku

Tabuľka č. 1

Poistenie zodpovednosti za škodu

Tabuľka č. 2

Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Havarijné poistenie motorových
vozidiel
Celkové poistné spolu:

Tabuľka č. 3

Tabuľka č. 4

x

Celkové poistné
za celú dobu
poistenia 5 rokov

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

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

................................................
podpis štatutára (zodpovednej osoby)
Príloha: Príloha č. 1 k Návrhu na plnenie kritérií (vo formáte exel)
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A.3 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona:
a) 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) 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) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
d) 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) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
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.
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v
súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
1. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
2. potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
5. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
7. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ,
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8. Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ.
9. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v
§ 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
10. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia SR 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.
11.Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl.
ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. Verejný
obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom
iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je
účinný voči každému verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu
v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a
5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO.
12.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke
doklady podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO (body 1.1. až 1.6, 1.9,1.10).
13.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu
byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj
JED).
14.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 37 ods. 3 ZVO.
B. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa §
34 Zákona.
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom poskytnutých služieb
za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
podľa zákona o verejnom obstarávaní.
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Minimálna požadovaná úroveň podmienky účasti:
Uchádzač v zozname poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania preukáže realizáciu zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako
požadovaný predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne 190.000,- eur , pričom hodnota
aspoň jednej zákazky (zmluvy) musí byť s ročným predpisom poistného minimálne 35.000,00
eur.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s predmetom zákazky a
je odborne a technicky schopný uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň
štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru
predmetu zákazky, ktorý je predmetom zákazky pričom hodnota požadovaných referencií
nepresahuje výšku PHZ.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou,
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide
o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými
skúsenosťami najmä podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť
kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré
sa kapacity vyžadujú.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky bude Zmluva o poskytnutí poistných služieb na 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), poistenie
zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových vozidiel Mesta Dunajská
Streda a organizácii v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti pre obdobie od
16.11.2017 do 15.11.2022

Predmet a rozsah poistenia:
1. Poistenie majetku
1.1 Komplexné živelné riziko
Predmet poistenia
Poistná suma
Súbor vlastného a cudzieho nehnuteľného majetku - budovy,
haly a stavby vrátane stavebných súčastí, príslušenstva a 48 000 000,00 €
obstarania hmotného majetku
Súbor vlastného a cudzieho hnuteľného majetku vrátane
strojov, prístrojov a zariadení, inventáru, dopravných
prostriedkov bez EČV, dopravných prostriedkov s EČV,
umeleckých diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného 2 000 000,00 €
dlhodobého hmotného majetku, ostatného dlhodobého
hmotného majetku, majetku v operatívnej evidencii a
podsúvahovom účte, obstaranie hmotného majetku, zásob
Peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné
10 000,00 €
papiere v trezore a pokladniach - vlastné a cudzie
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
100 000,00 €
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou zo 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
náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/

Spoluúčasť

Spôsob poistenia

5% min. 100,00 € nová cena

5% min. 100,00 € nová cena

30,00 €

nová cena, 1.
riziko

5% min. 100,00 €

nová cena, 1.
riziko

Poistenie sa vzťahuje na:
a) súbor vlastného a cudzieho nehnuteľného majetku - budovy, haly a stavby vrátane
stavebných súčastí, príslušenstva a obstarania hmotného majetku, na novú cenu,
b) súbor vlastného a cudzieho hnuteľného majetku vrátane strojov, prístrojov a zariadení,
inventáru, dopravných prostriedkov bez EČV (evidenčné číslo vozidla), dopravných
prostriedkov s EČV, umeleckých diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného
dlhodobého hmotného majetku, ostatného dlhodobého hmotného majetku, majetku v
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operatívnej evidencii a podsúvahovom účte, obstaranie hmotného majetku a zásob, na
novú cenu,
c) peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné papiere v trezore
a pokladniach – vlastné a cudzie, na novú cenu, na 1. riziko,
d) odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady, na novú cenu, na 1.
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,
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)

x)
y)
z)

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,
spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami alebo
katastrofickým lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu,
ťarchou snehu a námrazy,
nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou.

Osobitné dojednania
1. 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.
2. 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.
3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj spevnené plochy a úpravy územia,
cyklotrasy, dopravné značenie, cestnú svetelnú signalizáciu, kamerový systém,
oplotenia, verejné osvetlenia, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV, líniové
stavby, nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické
rozvody, pomníky a sochy, porasty a stromy, ktoré sú majetkom Poisteného.
4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na mobiliár – majetok nachádzajúci sa
v exteriéroch mesta (napr. lavičky, smetné koše, ihriská, preliezky, šmýkačky,
skateboardové prvky, altánky, dopravné značky a dopravné zrkadlá, autobusové
zastávky, smerové tabule, informačné tabule, informačné mapy, zahradzovacie stĺpiky,
mestské stojany pre vodu (pitítko)......)
5. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy.
6. 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.
7. Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž a remontáž 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
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expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných
dielov.
8. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
9. Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade živelných udalostí na dopravných značeniach
a verejných osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00 €.
15. Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie
so spoluúčasťou 30,00 €.
16. 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 €.
17. Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné
úpravy vrátane vecí v týchto budovách uložených.
18. 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.
19. 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.
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20. 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.
21. 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.
22. Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí – zbierky umeleckých predmetov,
exponáty (napr. obrazy, sochy, knihy, .... ) sa dojednáva, že mieru poškodenia určí
kunsthistorik a poistné plnenie bude predstavovať cenu reštaurovania, maximálne však
poistnú sumu uvedenú v Poistnej zmluve.
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.
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.
Záplavou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá
určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
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.
23. Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
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23.1Dojednáva 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.
23.2Dojednáva 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...).
24. 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.
25. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje bez EČV, s EČV alebo registračnou značkou.
26. Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov a motorových vozidiel je celé
územie SR.

1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmus (úmyselné
poškodenie)
Predmetom poistenia sú:
Predmet poistenia
Súbor vlastného a cudzieho - nehnuteľného majetku - budovy,
haly, stavby vrátane stavebných súčastí a technológií budov, hál a
stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo, hnuteľného majetku
vrátane strojov, prístrojov a zariadení, inventáru, dopravných
prostriedkov bez EČV, dopravných prostriedkov s EČV,
umeleckých diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného
dlhodobého hmotného majetku, ostatného dlhodobého hmotného
majetku, majetku v operatívnej evidencii a podsúvahovom účte,
obstaranie hmotného majetku a zásob
Peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné
papiere v trezore a pokladniach - vlastné a cudzie
Preprava peňazí, cenností a cenín

Poistná suma

50 000,00 €

Spoluúčasť

100,00 €
nová cena, 1.
riziko

10 000,00 €

30,00 €

10 000,00 €

30,00 €

Pozn:* Poistenie pre prípad odcudzenia zahŕňa aj riziko vandalizmus (okrem Preprava peňazí, cenností a cenín - v zmysle
zadania)

48

Spôsob
poistenia

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
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
1. 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.
2. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus (zistený aj
nezistený páchateľ).
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.
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako Poistený spácha úmyselné
poškodenie alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného
chápe aj estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
3. 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.).
4. Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb, líniové stavby,
nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody,
evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
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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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.
5. Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
6. Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie
Mestskou políciou a to do výšky škody 266,55 €.
7. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky, elektrického a iného
náradia z motorového vozidla za podmienky, že motorové vozidlo bolo v čase poistnej
udalosti uzamknuté a predmetné poistené veci sa nachádzali v kufri alebo v priestore
určenom na ich uloženie alebo uzatvárateľnej priehradke motorového vozidla.
8. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje bez EČV, s EČV alebo registračnou značkou.
9. Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov a motorových vozidiel je celé
územie SR.
10. Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade krádeže a vandalizmu na dopravných
značeniach a verejných osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00
€.
11. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí
sa dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí (napr.:
notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika, elektrické a iné náradie) sa pre
prípad krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa
trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území Slovenskej
republiky a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy,
lietadlá, plavidlá – všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie).

-

Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu
Zabezpečenie objektu:
Poistná suma do 5 000,00 € - uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho systému).
Poistná suma do 8 300,00 € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky.
Poistná suma do 16 600,00 € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok,
bezpečnostná závora a oplechované dvere.
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-

-

Poistná suma do 33 200,00 € – bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu,
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou.
Nad 33 200,00 € – trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS napojená
na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.
Zabezpečenie pojazdných pracovných strojov:
- v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním do pojazdného pracovného
stroja, jeho krádežou alebo vandalským činom Poisťovateľ poskytne poistné plnenie
za poškodený, zničený alebo odcudzený pojazdný stroj alebo jeho časť ak pri opustení
bol pojazdný stroj odstavený:
o na oplotenom pozemku alebo
o v mieste pod stálym dohľadom alebo
o v uzamknutej garáži alebo
o na osvetlenom stráženom parkovisku
- a súčasne pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu musí byť navyše uzamknutý
funkčnými zámkami na dverách.
Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky, peňazí v trezore, peňazí v
pokladniach, prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
a) Pre dennú tržbu peňazí, cenín, cenností, cenných papierov, ktoré nie sú z prevádzkových
dôvodov uložené počas prevádzky v uzamknutých trezoroch v čase:
- od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
- uloženia peňazí v pokladni,
- prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poistenia musia byť splnené
nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
o nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
o pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
o v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako
4 350,00 €
musia byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
o prenos dennej tržby do trezora v mieste poistenia musí byť vykonávaný oprávnenou
osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
b) Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, denná tržba musí byť
uložená:
- do výšky 4 350,00 € v uzamknutej miestnosti,
- do výšky 10 000,00 € v uzamknutej pokladni,
- do výšky 20 000,00 € v uzamknutom trezore.
Miestnosť, v ktorej sa trezor alebo pokladňa nachádza musí byť v dobe neprítomnosti
uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené.
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c) V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byť splnené nasledovné spôsoby
zabezpečenia:
- do sumy 5 000,00 € poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou alebo
trezorovou schránkou (schránka z parkovacích automatov),
- do sumy 16 600,00 € poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia
osoba vybavená strelnou zbraňou ( napr. Mestská polícia ),
- nad sumu 16 600,00 € – poverená osoba vybavená výhradne bezpečnostným kufríkom
v sprievode dvoch osôb vybavených strelnou zbraňou.

1.2 Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov, pojazdných pracovných strojov a
strojových zariadení, elektroniky vrátane 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.
Predmet poistenia
Súbor vlastných a cudzích strojov, pojazdných pracovných
strojov, prístrojov a zariadení, elektroniky a technologického
vybavenia budov, hál a stavieb - strojné a elektronické
príslušenstvo, dopravných prostriedkov bez EČV a dopravných
prostriedkov s EČV
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
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

Poistná suma

Spoluúčasť

Spôsob
poistenia

5%
min. 100,00 €

nová cena,
1. riziko

30 000,00 €

3 000,00 €

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),
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i) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
j) vniknutie cudzieho predmetu.
Osobitné dojednania
1. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
2. Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž a remontáž 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.
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.
3. 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.
4. Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb, líniové stavby,
nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody,
evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
5. Pre hnuteľné veci – pracovné pomôcky (notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná
elektronika) sa dojednáva, že sa na tieto veci vzťahuje poistenie a územná platnosť
poistenia je: územie Slovenskej republiky.
6. 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
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udalosťou postihnutých elektronických zariadení, Poisťovateľ poskytne plnenie aj za
tieto veci.
7. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje bez EČV, s EČV alebo registračnou značkou.
8. Dojednáva sa, že pri poistení pojazdných pracovných strojov sú kryté aj škody na
sklených dieloch a častiach týchto zariadení aj bez iného poškodenia zariadenia.
9. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje.
10. Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.

1.3 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.
Predmet poistenia
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho
vonkajšie otvory budov a stavieb /vrátane fólií, nápisov a
malieb/, súbor sklených pultov, sklených vitrín, sklených
stien vo vnútri budov, sklá na informačných tabuliach,
svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

Poistná suma

10 000,00 €

Spoluúčasť

0,00 €

Spôsob poistenia

nová cena, 1. riziko

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
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.
1. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
2. 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).
3. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy,
svetelné nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
4. 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
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jej znovunadobudnutie ku dňu vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných
zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú v Rámcovej dohode.
5. 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.
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 Opisu služby, majú ustanovenia definované v Opise služby
prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných
poistných podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach.

2

Poistenie zodpovednosti za škodu

Predmet poistenia:
Predmet poistenia
všeobecná - prevádzková zodpovednosť

Poistná suma
330 000,00 €

Spôsob poistenia
limit plnenia

Spoluúčasť
30,00 €

Požadovaný rozsah poistenia zodpovednosti za škodu.
a) Územná platnosť poistenia: Slovenská republika a Európa.
b) Poistná suma: 330 000,00 € agregovaný limit pre jednu a všetky poistné udalosti,
ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia.
c) Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 30,00 € pre
jednu a každú škodovú udalosť.
Rozsah poistného krytia poistenia zodpovednosti za škodu:
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. Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou
činnosťou vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
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3. Predmet poistenia:
a) činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a tiež
činností vyplývajúce z rozhodnutí štátnych orgánov,
b) činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a
zriaďovacích listín,
c) činnosti vykonávané poistníkom a subjektmi v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej
pôsobnosti Poistníka,
d) činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov,
e) poistenie štatutárnych zástupcov mesta
Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z
nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej
ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať
poškodenú vec.
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.
Poisťovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie na základe princípu
„CLAIM MADE“:
- ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému počas doby trvania poistenia a
zároveň sa,
- 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.
Retroaktívny dátum: 3 roky pred dátumom, v ktorom Poistná zmluva nadobudla
platnosť a účinnosť.
Za dátum uplatnenia nároku sa považuje deň, kedy Poistený obdržal od poškodeného prvýkrát
písomné oznámenie o uplatnení nároku.
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,
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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.

e)

f)

g)

h)

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
a) Regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
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.
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.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú odcudzením
peňazí a cenností zamestnancov do sublimitu 332,00 € pre jednu škodovú udalosť a 1 000,00
€ pre všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach.
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i)

j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)

1. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú na
veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho 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. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú
odcudzením peňazí a cenností do sublimitu 332,00 € pre jednu škodovú udalosť a 1
000,00 € pre všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia.
Škody žiakov škôl a školských zariadení
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo
veciach žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisteného bez
spoluúčasti Poisteného. Toto dojednanie sa vzťahuje aj na školské úrazy a veci žiakov na
výletoch, exkurziách, lyžiarskom a plaveckom výcviku alebo iných akcií, súťažiacich
odborných zručností a vedomostí a podobných akcií organizovaných školou alebo školským
zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisteného alebo organizovaných inými subjektmi,
kde sú žiaci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisteného vysielaní na
takéto podujatia.
Nadzemné a podzemné vedenia.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody na nadzemných alebo
podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.
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.
Plesne a huby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z plesní alebo húb
akéhokoľvek druhu.
Infekčné choroby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z infekčných chorôb.
Štadióny.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva a prevádzky
zábavných parkov, zariadení, štadiónov, tribún, športovísk, kúpalísk a detských ihrísk.
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.
Krížová zodpovednosť.
Poistenie sa vzťahuje aj na škodu, ktorú Poistený spôsobí inému z Poistených. Na poškodený
subjekt sa pritom hľadí tak, ako by bol treťou stranou, pričom poistenie sa vzťahuje aj na
škody spôsobené právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má Poistený majetkovú účasť.
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q) 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.
Poistenie zabraňujúcich nákladov sa nevzťahuje na akékoľvek náklady vynaložené Poisteným
na údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia.
r) 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.
s) 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 Opise služby prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a
výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných
dojednaniach.
3 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou

motorového vozidla.
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (PZP) – súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom
je Poistník alebo poistený podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy - Zoznam vozidiel je vždy
neoddeliteľnou súčasťou súborovej Poistnej zmluvy.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla je v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„zákon o PZP“).
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Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Limity poistného plnenia

Ročná
sadzba

- za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení

5 mil. €

- za škodu vzniknutú poškodením, zničením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym
zastupovaním a ušlý zisk

1 mil. €

a)

jednostopové motorové vozidlo a
motorová trojkolka s hmotnosťou do 400
kg, so zdvihovým objemom valcov

b)
osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil
a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do
3500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad
400 kg, so zdvihovým objemom valcov

1.

do 50 cm3 vrátane

0

2.

nad 50 cm3 do 350 cm3
vrátane

0

cm3

3.

nad 350

1.

do 1 300 cm3 vrát. alebo na
el. pohon

1

nad 1 300 cm3 do 1 400
cm3 vrátane

4

2.

cm3

nad 1 400
cm3 vrátane
3.

nad 1 900
cm3 vrátane
4.

0

do 1 800
6

nad 1 800 cm3 do 1 900
cm3 vrátane
cm3

nad 2 500 cm3

obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg
sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného

e)

automobil banskej a záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na
záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm.
b) ustanovená nižšia sadzba poistného

h)

i)

ťahač návesov
ostatné automobily a pojazdný pracovný
stroj s evidenčným číslom s celkovou
hmotnosťou

k)

ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou

l)

prípojné
vozidlo

1.

2.

3.
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od 3 500 kg do 12 000 kg
vrátane

motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor, alebo traktor, ktorému sa
evidenčné číslo neprideľuje, písmeno "C" v poznávacej značke
autobus určený na prevádzku iba v
mestkej hromadnej doprave a trolejbus

2
5
0
0
0
0

1.

2.
nad 12 000 kg
poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevozt
včelstiev s evidenčným číslom, pojazdný pracovný stroj bez EČV, pojazdný pracovný
stroj s prideleným EČV obsahujúcim písm. "Z" alebo vysokodvižný vozík

j)

0

do 2 500

c)
d)

f)
g)

Počet MV

1.
autobus
2.
trolejbus
1.
do 5 000 kg vrátane
2.
nad 5000 kg
1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg

určené na
ťahanie
motorovými
vozidlami s
výnimkou
motorových
vozidiel
uvedených v 1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg
písm. a), f) a
i)
určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v
písm. f) – náves

0
0
2

0
0
0
0
0

2

4

0

poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písm. a) a i) je zahrnuté
v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá
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Rozsah poistenia je podľa zákona o PZP.
V prípade zmeny legislatívy (zmena minimálnych limitov odškodnenia) čo by mohlo mať za
následok zvýšenie ceny za poskytnutie služby, si Obstarávateľ vyhradzuje právo dojednať
tieto zmeny buď priamo dodatkom k poistnej zmluve priamym rokovacím konaním
s Poisťovateľom, podľa platnej legislatívy.
Minimálne limity poistného plnenia:
1. pre škody na zdraví alebo usmrtení – 5 000 000,00 €,
2. pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – 1 000 000,00 €
Podľa § 4 zákona o PZP Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby Poisťovateľov 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) zákona o PZP alebo Poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť
poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.
V zmysle § 4 ods. 3 zákona o PZP Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby
Poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené
náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia,
úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového
zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak Poistený je povinný ich
nahradiť týmto subjektom.
Miesto poistenia: Slovenská republika a 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 bezplatné asistenčné služby.
2. Poistený si vyhradzuje právo na aktualizáciu zoznamu motorových vozidiel, ktoré vstúpia
do poistenia k termínu nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy. Motorové vozidlá
vstupujúce do poistenia v priebehu platnosti poistnej zmluvy, budú zaradené do poistnej
zmluvy a budú poistené za rovnakých podmienok ako je uvedené v poistnej zmluve.
3. 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.
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4.

5.
6.
7.

8.

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 poštou.
Poisťovateľ vydá Poistenému na každé vozidlo súboru potvrdenie o poistení
zodpovednosti a zelenú kartu najneskôr k účinnosti príslušnej Poistnej zmluvy.
Sadzby pre výpočet poistného uvedené v poistnej zmluve sú záväzné po celú dobu
poistenia.
Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej jazdy
za použitia výstražného
zvukového a svetelného zariadenia, autopožičovne,
autoškoly, taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude jeden
násobok základného poistného, t.j. Poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú sadzbu
Poistného za tieto vozidlá.
Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti Poisteného.
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 Opise služby prednosť pred akýmikoľvek
ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a
Zmluvných dojednaniach.

4 Havarijné poistenie motorových vozidiel
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Predmet poistenia
osobné motorové vozidlá a nákladné motorové
vozidlá do 3,5 t - 9 ks
nákladné motorové vozidlá nad 3,5 t, traktory a
prívesy - 3 ks

Poistná suma

Spôsob
poistenia

Spoluúčasť

250 000,00 €

nová cena

5%, min. 65,00 €

80 000,00 €

nová cena

5%, min. 65,00 €

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie motorových vozidiel :
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a
doplnkovú výbavu, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je Poistník alebo poistený podľa
Prílohy č. 2 tejto zmluvy - Zoznam vozidiel je vždy neoddeliteľnou súčasťou súborovej
Poistnej zmluvy.
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a)
poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
b)
odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
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c)
d)

poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus (zistený – nezistený)

Osobitné dojednania:
1. Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá 5%, minimálne
65,-€,
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 800,-€ bez navýšenia poistného k havarijnému poisteniu motorového
vozidla. Bez spoluúčasti.
5. V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie / poistenie smrti na poistnú sumu:
700,-€ a poistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu : 1 400,-€ / bez
navýšenia poistného k havarijnému poisteniu motorového vozidla. Bez spoluúčasti.
Poistná suma je stanovená na sedadlo.
6. Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je neobmedzene.
7. Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená „suma za opravu“ , za materiál je nutné
predložiť doklady o nákupe.
8. Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej
jazdy za použitia výstražného zvukového a svetelného zariadenia, autopožičovne,
autoškoly, taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude
jedennásobok základného poistného, t.j. poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú
sadzbu poistného za tieto vozidlá.
9. Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95% všeobecnej
hodnoty motorového vozidla.
10. Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho servisu „schopného
opravu vykonať“. Hradia sa aj náklady spojené s poplatkami za diaľnice (nie ročná
diaľničná známka), tunelov, lodí, trajektov pre prepravné aj prípojné motorové
vozidlo.
11. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby.
12. Opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčasť na motorovom vozidle bude
hradiť poisťovňa priamo servisu – vystavenie krycieho listu.
13. 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 poistnej
zmluvy.
14. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
15. Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do
poistenia.
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16. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené zvieratami.
17. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na predmete poistenia alebo jeho časti
požiarom alebo výbuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej osoby.
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 Opise služby prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a
výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných
dojednaniach.
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B.2 SPOSOB URČENIA CENY
1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon
o cenách vykonáva.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa
nesmie meniť počas doby platnosti zmluvy. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude
vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

2. Pokyny k spôsobu určenia ceny
2.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uvádzal ceny zaokrúhlené
na dve desatinné miesta podľa všeobecných matematických pravidiel zaokrúhľovania s
odstránením skrytých desatinných miest
2.2 Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj
pokynom na zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných
podkladov, vrátane časti B1. Opis predmetu zákazky a B3. Obchodné podmienky poskytnutia
predmetu zákazky súťažných podkladov.
2.3 Ocenenie každej položky predmetu zákazky je pre uchádzača záväzné, v prípade
neocenenia niektorej z položiek predmetu zákazky alebo ak bude cena položky vyjadrená
číslom 0 alebo záporným číslom, bude ponuka uchádzača vylúčená v súlade so zákona o
verejnom obstarávaní.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽBY
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 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. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o
verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa
novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §
55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí
lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170.
3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní ,
ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo
dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
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NÁVRH
Zmluva o poskytnutí poisťovacích služieb
uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov objednávateľa:
Mesto Dunajská Streda
Adresa objednávateľa:
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00305383
DIČ:
2021129968
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
V zastúpení:
JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta
Bankové spojenie:
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IBAN:
SK17 7500 0000 0003 0281 2303
(ďalej len „Poistník“)
a
Poskytovateľ služby:
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Číslo tel.:
e – mail:
Registrovaná:
(ďalej len „Poskytovateľ“ alebo vo vzťahu k Poistníkom ako „Poisťovateľ, podľa
Občianskeho zákonníka „Poistiteľ“ )
Článok II.
Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy 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), poistenie zodpovednosti za škodu, povinné
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zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a havarijné poistenie motorových vozidiel Mesta Dunajská Streda a organizácii v jeho
zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti (podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy Zoznam poistených organizácií ) pre obdobie od 16.11.2017 do 15.11.2022.
2.2 Poskytovateľ sa za týmto účelom zaväzuje v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a
v rámci jej platnosti uzavrieť s Poistníkom čiastkové Poistné zmluvy (ďalej len „Poistná
zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), predmetom ktorých bude poistenie definované
v čl. II. Predmet a rozsah poistenia.
2.3 Poistné zmluvy budú uzavreté na základe výzvy (požiadavky) Poistníka.
2.4 „Poisteným“ je v zmysle Občianskeho zákonníka okrem Poistníka aj ten, na ktorého sa po
podpísaní Poistnej zmluvy poistenie vzťahuje.
Článok III.
Predmet a rozsah poistenia

2. Poistenie majetku
1.1 Komplexné živelné riziko
Predmet poistenia
Poistná suma
Súbor vlastného a cudzieho nehnuteľného majetku - budovy,
haly a stavby vrátane stavebných súčastí, príslušenstva a 48 000 000,00 €
obstarania hmotného majetku
Súbor vlastného a cudzieho hnuteľného majetku vrátane
strojov, prístrojov a zariadení, inventáru, dopravných
prostriedkov bez EČV, dopravných prostriedkov s EČV,
umeleckých diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného 2 000 000,00 €
dlhodobého hmotného majetku, ostatného dlhodobého
hmotného majetku, majetku v operatívnej evidencii a
podsúvahovom účte, obstaranie hmotného majetku, zásob
Peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné
10 000,00 €
papiere v trezore a pokladniach - vlastné a cudzie
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
100 000,00 €
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou zo 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
náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/

Spoluúčasť

Spôsob poistenia

5% min. 100,00 € nová cena

5% min. 100,00 € nová cena

30,00 €

nová cena, 1.
riziko

5% min. 100,00 €

nová cena, 1.
riziko

Poistenie sa vzťahuje na:
1. súbor vlastného a cudzieho nehnuteľného majetku - budovy, haly a stavby vrátane
stavebných súčastí, príslušenstva a obstarania hmotného majetku, na novú cenu,
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2. súbor vlastného a cudzieho hnuteľného majetku vrátane strojov, prístrojov a zariadení,
inventáru, dopravných prostriedkov bez EČV (evidenčné číslo vozidla), dopravných
prostriedkov s EČV, umeleckých diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného
dlhodobého hmotného majetku, ostatného dlhodobého hmotného majetku, majetku v
operatívnej evidencii a podsúvahovom účte, obstaranie hmotného majetku a zásob, na
novú cenu,
3. peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné papiere v trezore
a pokladniach – vlastné a cudzie, na novú cenu, na 1. riziko,
4. odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady, na novú cenu, na 1.
riziko,
Požadovaný minimálny rozsah poistenia majetku pre prípad poškodenia:
aa)
požiarom,
bb)
výbuchom,
cc)
priamym úderom blesku,
dd)
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo
jeho nákladu,
ee)
víchricou – min. 75 km/h,
ff)
povodňou alebo záplavou,
gg)
ľadovcom,
hh)
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo
v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
ii)
zosúvaním alebo zrútením lavín,
jj)
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej
poistenej veci,
kk)
zemetrasením,
ll)
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,
mm)
kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového
kúrenia,
nn)
hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
oo)
kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
pp)
chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
qq)
hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
rr)
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,
ss)
dymom vznikajúcim pri požiari,
tt)
zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo
katastrofickým lejakom,

69

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

uu)
vv)
ww)

xx)
yy)
zz)

krádežou poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti
s vyššie uvedenými náhodnými udalosťami,
ľadochodmi – škody spôsobené v dôsledku deštruktívneho pôsobenia
pohybujúcich sa ľadových krýh alebo ľadovej hmoty na poistenú vec,
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,
spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami alebo
katastrofickým lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu,
ťarchou snehu a námrazy,
nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou.

Osobitné dojednania
1. 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.
2. 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.
3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj spevnené plochy a úpravy územia,
cyklotrasy, dopravné značenie, cestnú svetelnú signalizáciu, kamerový systém,
oplotenia, verejné osvetlenia, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV, líniové
stavby, nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické
rozvody, pomníky a sochy, porasty a stromy, ktoré sú majetkom Poisteného.
4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na mobiliár – majetok nachádzajúci sa
v exteriéroch mesta (napr. lavičky, smetné koše, ihriská, preliezky, šmýkačky,
skateboardové prvky, altánky, dopravné značky a dopravné zrkadlá, autobusové
zastávky, smerové tabule, informačné tabule, informačné mapy, zahradzovacie stĺpiky,
mestské stojany pre vodu (pitítko)......)
5. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy.
6. 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.
7. Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž a remontáž 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
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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.
8. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
9. Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade živelných udalostí na dopravných značeniach
a verejných osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00 €.
15. Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie
so spoluúčasťou 30,00 €.
16. 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 €.
17. Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné
úpravy vrátane vecí v týchto budovách uložených.
18. 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.
19. V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia
len raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie viac
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po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným
inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť.
20. 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.
21. 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.
22. Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí – zbierky umeleckých predmetov,
exponáty (napr. obrazy, sochy, knihy, .... ) sa dojednáva, že mieru poškodenia určí
kunsthistorik a poistné plnenie bude predstavovať cenu reštaurovania, maximálne však
poistnú sumu uvedenú v Poistnej zmluve.
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.
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.
Záplavou sa pre účely Poistnej zmluvy rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá
určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
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.
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23. Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
a. 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.
b. 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...).
24. 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.
25. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje bez EČV, s EČV alebo registračnou značkou.
26. Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov a motorových vozidiel je celé
územie SR.

1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmus (úmyselné
poškodenie)
Predmetom poistenia sú:
Predmet poistenia
Súbor vlastného a cudzieho - nehnuteľného majetku - budovy,
haly, stavby vrátane stavebných súčastí a technológií budov, hál a
stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo, hnuteľného majetku
vrátane strojov, prístrojov a zariadení, inventáru, dopravných
prostriedkov bez EČV, dopravných prostriedkov s EČV,
umeleckých diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného
dlhodobého hmotného majetku, ostatného dlhodobého hmotného
majetku, majetku v operatívnej evidencii a podsúvahovom účte,
obstaranie hmotného majetku a zásob
Peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné
papiere v trezore a pokladniach - vlastné a cudzie
Preprava peňazí, cenností a cenín

Poistná suma

50 000,00 €

Spoluúčasť

100,00 €
nová cena, 1.
riziko

10 000,00 €

30,00 €

10 000,00 €

30,00 €

Pozn:* Poistenie pre prípad odcudzenia zahŕňa aj riziko vandalizmus (okrem Preprava peňazí, cenností a cenín - v zmysle
zadania)

73

Spôsob
poistenia

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil
poistenej veci nasledujúcim spôsobom:
i) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho
riadne otvorenie,
j) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
k) 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,
l) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom,
ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
m) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je
určený na jej riadne otvorenie,
n) krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie
chrániace poistenú vec pred krádežou,
o) 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,
p) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti Poistenému, jeho
pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.
Osobitné dojednania
12. 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.
13. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus (zistený aj
nezistený páchateľ).
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.
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako Poistený spácha úmyselné
poškodenie alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného
chápe aj estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
14. 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.).
15. Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb, líniové stavby,
nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody,
evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
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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 veci
rovnakého druhu a účelu.
16. Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
17. Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie
Mestskou políciou a to do výšky škody 266,55 €.
18. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky, elektrického a iného
náradia z motorového vozidla za podmienky, že motorové vozidlo bolo v čase poistnej
udalosti uzamknuté a predmetné poistené veci sa nachádzali v kufri alebo v priestore
určenom na ich uloženie alebo uzatvárateľnej priehradke motorového vozidla.
19. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje bez EČV, s EČV alebo registračnou značkou.
20. Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov a motorových vozidiel je celé
územie SR.
21. Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade krádeže a vandalizmu na dopravných
značeniach a verejných osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00
€.
22. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí
sa dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí (napr.:
notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika, elektrické a iné náradie) sa pre
prípad krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa
trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území Slovenskej
republiky a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy,
lietadlá, plavidlá – všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie).

-

Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu
Zabezpečenie objektu:
Poistná suma do 5 000,00 € - uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho systému).
Poistná suma do 8 300,00 € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky.
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-

-

-

Poistná suma do 16 600,00 € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok,
bezpečnostná závora a oplechované dvere.
Poistná suma do 33 200,00 € – bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu,
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou.
Nad 33 200,00 € – trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS napojená
na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.
Zabezpečenie pojazdných pracovných strojov:
- v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním do pojazdného pracovného
stroja, jeho krádežou alebo vandalským činom Poisťovateľ poskytne poistné plnenie
za poškodený, zničený alebo odcudzený pojazdný stroj alebo jeho časť ak pri opustení
bol pojazdný stroj odstavený:
o na oplotenom pozemku alebo
o v mieste pod stálym dohľadom alebo
o v uzamknutej garáži alebo
o na osvetlenom stráženom parkovisku
- a súčasne pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu musí byť navyše uzamknutý
funkčnými zámkami na dverách.
Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky, peňazí v trezore, peňazí v
pokladniach, prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
d) Pre dennú tržbu peňazí, cenín, cenností, cenných papierov, ktoré nie sú z prevádzkových
dôvodov uložené počas prevádzky v uzamknutých trezoroch v čase:
- od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
- uloženia peňazí v pokladni,
- prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poistenia musia byť splnené
nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
o nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
o pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
o v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako
4 350,00 €
musia byť tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
o prenos dennej tržby do trezora v mieste poistenia musí byť vykonávaný oprávnenou
osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
e) Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, denná tržba musí byť
uložená:
- do výšky 4 350,00 € v uzamknutej miestnosti,
- do výšky 10 000,00 € v uzamknutej pokladni,
- do výšky 20 000,00 € v uzamknutom trezore.
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Miestnosť, v ktorej sa trezor alebo pokladňa nachádza musí byť v dobe neprítomnosti
uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené.
f) V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byť splnené nasledovné spôsoby
zabezpečenia:
- do sumy 5 000,00 € poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou alebo
trezorovou schránkou (schránka z parkovacích automatov),
- do sumy 16 600,00 € poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia
osoba vybavená strelnou zbraňou ( napr. Mestská polícia ),
- nad sumu 16 600,00 € – poverená osoba vybavená výhradne bezpečnostným kufríkom
v sprievode dvoch osôb vybavených strelnou zbraňou.

1.2Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov, pojazdných pracovných strojov a
strojových zariadení, elektroniky vrátane 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.
Predmet poistenia
Súbor vlastných a cudzích strojov, pojazdných pracovných
strojov, prístrojov a zariadení, elektroniky a technologického
vybavenia budov, hál a stavieb - strojné a elektronické
príslušenstvo, dopravných prostriedkov bez EČV a dopravných
prostriedkov s EČV
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
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

Poistná suma

Spoluúčasť

Spôsob
poistenia

5%
min. 100,00 €

nová cena,
1. riziko

30 000,00 €

3 000,00 €

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,
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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
1. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
2. Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na
demontáž a remontáž 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.
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.
3. 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.
4. Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb, líniové stavby,
nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody,
evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
5. Pre hnuteľné veci – pracovné pomôcky (notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná
elektronika) sa dojednáva, že sa na tieto veci vzťahuje poistenie a územná platnosť
poistenia je: územie Slovenskej republiky.
6. 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
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prevádzkové médiá (napr. mazivá, palivo, katalyzátory), tvoria súčasť poistnou
udalosťou postihnutých elektronických zariadení, Poisťovateľ poskytne plnenie aj za
tieto veci.
7. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné
pracovné stroje bez EČV, s EČV alebo registračnou značkou.
8. Dojednáva sa, že pri poistení pojazdných pracovných strojov sú kryté aj škody na
sklených dieloch a častiach týchto zariadení aj bez iného poškodenia zariadenia.
9. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje.
10. Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.

1.3Poistenie 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.
Predmet poistenia
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho
vonkajšie otvory budov a stavieb /vrátane fólií, nápisov a
malieb/, súbor sklených pultov, sklených vitrín, sklených
stien vo vnútri budov, sklá na informačných tabuliach,
svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

Poistná suma

10 000,00 €

Spoluúčasť

0,00 €

Spôsob poistenia

nová cena, 1. riziko

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
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.
7. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
8. 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).
9. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy,
svetelné nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
10. 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
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jej znovunadobudnutie ku dňu vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných
zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú v Rámcovej dohode.
11. 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.
12. 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 Opise služby
prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných
poistných podmienkach, OPP a Zmluvných dojednaniach.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmet poistenia:
Predmet poistenia
všeobecná - prevádzková zodpovednosť

Poistná suma
330 000,00 €

Spôsob poistenia
limit plnenia

Spoluúčasť
30,00 €

Požadovaný rozsah poistenia zodpovednosti za škodu.
s) Územná platnosť poistenia: Slovenská republika a Európa.
t) Poistná suma: 330 000,00 € agregovaný limit pre jednu a všetky poistné udalosti,
ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia.
u) Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 30,00 € pre
jednu a každú škodovú udalosť.
Rozsah poistného krytia poistenia zodpovednosti za škodu:
4. 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.
5. Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou
činnosťou vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
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6. Predmet poistenia:
a) činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a tiež
činností vyplývajúce z rozhodnutí štátnych orgánov,
b) činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a
zriaďovacích listín,
c) činnosti vykonávané poistníkom a subjektmi v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej
pôsobnosti Poistníka,
d) činnosti sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov,
e) poistenie štatutárnych zástupcov mesta
Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z
nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej
ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať
poškodenú vec.
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.
Poisťovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie na základe princípu
„CLAIM MADE“:
- ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému počas doby trvania poistenia a
zároveň sa,
- 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.
Retroaktívny dátum: 3 roky pred dátumom, v ktorom Poistná zmluva nadobudla
platnosť a účinnosť.
Za dátum uplatnenia nároku sa považuje deň, kedy Poistený obdržal od poškodeného prvýkrát
písomné oznámenie o uplatnení nároku.
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,
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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.
Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
a) Regresy z titulu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
b) 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.
c) 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.
v) Veci prevzaté.

w)

x)

y)

z)

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.
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.
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.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú odcudzením
peňazí a cenností zamestnancov do sublimitu 332,00 € pre jednu škodovú udalosť a 1 000,00
€ pre všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach.
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3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú na
veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho 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.
4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú
odcudzením peňazí a cenností do sublimitu 332,00 € pre jednu škodovú udalosť a 1
000,00 € pre všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia.
aa) Škody žiakov škôl a školských zariadení
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo
veciach žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisteného bez
spoluúčasti Poisteného. Toto dojednanie sa vzťahuje aj na školské úrazy a veci žiakov na
výletoch, exkurziách, lyžiarskom a plaveckom výcviku alebo iných akcií, súťažiacich
odborných zručností a vedomostí a podobných akcií organizovaných školou alebo školským
zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisteného alebo organizovaných inými subjektmi,
kde sú žiaci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Poisteného vysielaní na
takéto podujatia.
bb) Nadzemné a podzemné vedenia.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody na nadzemných alebo
podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.
cc) 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.
dd) Plesne a huby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z plesní alebo húb
akéhokoľvek druhu.
ee) Infekčné choroby.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z infekčných chorôb.
ff) Štadióny.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva a prevádzky
zábavných parkov, zariadení, štadiónov, tribún, športovísk, kúpalísk a detských ihrísk.
gg) 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.
hh) Krížová zodpovednosť.
Poistenie sa vzťahuje aj na škodu, ktorú Poistený spôsobí inému z Poistených. Na poškodený
subjekt sa pritom hľadí tak, ako by bol treťou stranou, pričom poistenie sa vzťahuje aj na
škody spôsobené právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má Poistený majetkovú účasť.
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ii) 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.
Poistenie zabraňujúcich nákladov sa nevzťahuje na akékoľvek náklady vynaložené Poisteným
na údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia.
jj) 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.
s) 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 Opise služby prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a
výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných
dojednaniach.
3 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou

motorového vozidla.
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (PZP) – súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom
je Poistník alebo poistený podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy - Zoznam vozidiel je vždy
neoddeliteľnou súčasťou súborovej Poistnej zmluvy.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla je v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„zákon o PZP“).
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Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Limity poistného plnenia

Ročná
sadzba

- za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení

5 mil. €

- za škodu vzniknutú poškodením, zničením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym
zastupovaním a ušlý zisk

1 mil. €

a)

jednostopové motorové vozidlo a
motorová trojkolka s hmotnosťou do 400
kg, so zdvihovým objemom valcov

b)
osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil
a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do
3500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad
400 kg, so zdvihovým objemom valcov

1.

do 50 cm3 vrátane

0

2.

nad 50 cm3 do 350 cm3
vrátane

0

cm3

3.

nad 350

1.

do 1 300 cm3 vrát. alebo na
el. pohon

1

nad 1 300 cm3 do 1 400
cm3 vrátane

4

2.

cm3

nad 1 400
cm3 vrátane
3.

nad 1 900
cm3 vrátane
4.

0

do 1 800
6

nad 1 800 cm3 do 1 900
cm3 vrátane
cm3

nad 2 500 cm3

obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg
sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného

e)

automobil banskej a záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na
záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm.
b) ustanovená nižšia sadzba poistného

h)

i)

ťahač návesov
ostatné automobily a pojazdný pracovný
stroj s evidenčným číslom s celkovou
hmotnosťou

k)

ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou

l)

prípojné
vozidlo

1.

2.

3.
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od 3 500 kg do 12 000 kg
vrátane

motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor, alebo traktor, ktorému sa
evidenčné číslo neprideľuje, písmeno "C" v poznávacej značke
autobus určený na prevádzku iba v
mestkej hromadnej doprave a trolejbus

2
5
0
0
0
0

1.

2.
nad 12 000 kg
poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevozt
včelstiev s evidenčným číslom, pojazdný pracovný stroj bez EČV, pojazdný pracovný
stroj s prideleným EČV obsahujúcim písm. "Z" alebo vysokodvižný vozík

j)

0

do 2 500

c)
d)

f)
g)

Počet MV

1.
autobus
2.
trolejbus
1.
do 5 000 kg vrátane
2.
nad 5000 kg
1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg

určené na
ťahanie
motorovými
vozidlami s
výnimkou
motorových
vozidiel
uvedených v 1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg
písm. a), f) a
i)
určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v
písm. f) – náves

0
0
2

0
0
0
0
0

2

4

0

poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písm. a) a i) je zahrnuté
v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá
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Rozsah poistenia je podľa zákona o PZP.
V prípade zmeny legislatívy (zmena minimálnych limitov odškodnenia) čo by mohlo mať za
následok zvýšenie ceny za poskytnutie služby, si Obstarávateľ vyhradzuje právo dojednať
tieto zmeny buď priamo dodatkom k poistnej zmluve priamym rokovacím konaním
s Poisťovateľom, podľa platnej legislatívy.
Minimálne limity poistného plnenia:
1. pre škody na zdraví alebo usmrtení – 5 000 000,00 €,
2. pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – 1 000 000,00 €
Podľa § 4 zákona o PZP Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby Poisťovateľov za
neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
e) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov
zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia,
f) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
g) 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) zákona o PZP alebo Poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť
poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
h) ušlého zisku.
V zmysle § 4 ods. 3 zákona o PZP Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby
Poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené
náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia,
úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového
zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak Poistený je povinný ich
nahradiť týmto subjektom.
Miesto poistenia: Slovenská republika a 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 bezplatné asistenčné služby.
2. Poistený si vyhradzuje právo na aktualizáciu zoznamu motorových vozidiel, ktoré vstúpia
do poistenia k termínu nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy. Motorové vozidlá
vstupujúce do poistenia v priebehu platnosti poistnej zmluvy, budú zaradené do poistnej
zmluvy a budú poistené za rovnakých podmienok ako je uvedené v poistnej zmluve.
3. 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.
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4.

5.
6.
7.

8.

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 poštou.
Poisťovateľ vydá Poistenému na každé vozidlo súboru potvrdenie o poistení
zodpovednosti a zelenú kartu najneskôr k účinnosti príslušnej Poistnej zmluvy.
Sadzby pre výpočet poistného uvedené v poistnej zmluve sú záväzné po celú dobu
poistenia.
Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej jazdy
za použitia výstražného
zvukového a svetelného zariadenia, autopožičovne,
autoškoly, taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude jeden
násobok základného poistného, t.j. Poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú sadzbu
Poistného za tieto vozidlá.
Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti Poisteného.
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 Opise služby prednosť pred akýmikoľvek
ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a
Zmluvných dojednaniach.

4 Havarijné poistenie motorových vozidiel
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Predmet poistenia
osobné motorové vozidlá a nákladné motorové
vozidlá do 3,5 t - 9 ks
nákladné motorové vozidlá nad 3,5 t, traktory a
prívesy - 3 ks

Poistná suma

Spôsob
poistenia

Spoluúčasť

250 000,00 €

nová cena

5%, min. 65,00 €

80 000,00 €

nová cena

5%, min. 65,00 €

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie motorových vozidiel :
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a
doplnkovú výbavu, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je Poistník alebo poistený podľa
Prílohy č. 2 tejto zmluvy - Zoznam vozidiel je vždy neoddeliteľnou súčasťou súborovej
Poistnej zmluvy.
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a)
poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
b)
odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
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c)
d)

poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus (zistený – nezistený)

Osobitné dojednania:
1. Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá 5%, minimálne
65,-€,
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 800,-€ bez navýšenia poistného k havarijnému poisteniu motorového
vozidla. Bez spoluúčasti.
5. V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie / poistenie smrti na poistnú sumu:
700,-€ a poistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu : 1 400,-€ / bez
navýšenia poistného k havarijnému poisteniu motorového vozidla. Bez spoluúčasti.
Poistná suma je stanovená na sedadlo.
6. Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je neobmedzene.
7. Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená „suma za opravu“ , za materiál je nutné
predložiť doklady o nákupe.
8. Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej
jazdy za použitia výstražného zvukového a svetelného zariadenia, autopožičovne,
autoškoly, taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude
jedennásobok základného poistného, t.j. poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú
sadzbu poistného za tieto vozidlá.
9. Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95% všeobecnej
hodnoty motorového vozidla.
10. Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho servisu „schopného
opravu vykonať“. Hradia sa aj náklady spojené s poplatkami za diaľnice (nie ročná
diaľničná známka), tunelov, lodí, trajektov pre prepravné aj prípojné motorové
vozidlo.
11. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby.
12. Opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčasť na motorovom vozidle bude
hradiť poisťovňa priamo servisu – vystavenie krycieho listu.
13. 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 poistnej
zmluvy.
14. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
15. Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do
poistenia.
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16. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené zvieratami.
17. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na predmete poistenia alebo jeho časti
požiarom alebo výbuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej osoby.
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 Opise služby prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a
výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných
dojednaniach.
Článok III.
Spôsob a podmienky dojednávania poistných zmlúv, poistenia
3.1 Na základe Zmluvy budú uzatvorené Poistné zmluvy pre Poistníka, pričom v každej
Poistnej zmluve budú použité poistné sadzby a rozsah poistených rizík dohodnuté
v Zmluve. Rozsah poistenia majetku sa uzatvára v súlade so Zmluvou podľa aktuálnej
potreby.
3.2 Poistné zmluvy budú uzatvárané v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a touto Zmluvou. Súčasťou poistných zmlúv budú vždy Všeobecné poistné
podmienky Poisťovateľa pre jednotlivé druhy poistenia, ktoré sú zároveň aj Prílohou č. 3
tejto Zmluvy, pričom dojednania tejto Zmluvy 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 čl.
II. Zmluvy, majú ustanovenia definované v rozsahu podľa Zmluvy 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 majetkom Poistníka a poistených organizácií
v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti:
a) majú ich vo vlastníctve alebo sa nachádzajú v ich správe
alebo v majetkovej evidencii
b) alebo sú v správe tretích osôb.
89

a sú vedené v účtovníctve

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
3.6 Ďalej sa poistenie vzťahuje aj na veci, ktoré:
má Poistník v dočasnom užívaní na základe zmluvy ako aj ktoré sú cudzie, prevzaté na
základe zmluvy,
3.7 V prípade vzniku nového subjektu patriaceho do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Dunajská Streda sa bude poistenie riadiť podmienkami dohodnutými Zmluvou pre
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Nový subjekt bude automaticky zahrnutý do
zoznamu poistených, zaslaním oznámenia Poisťovateľovi.
3.8 Poisťovateľ sa zaväzuje, že na žiadosť Poistníka/Poisteného vystaví potvrdenie o poistení
majetku Poistníka/Poisteného Poistnou zmluvou.
3.9 Dojednaním tejto Zmluvy je, že Poisťovateľ poskytne nadštandardné podmienky
poistného krytia a zvýhodnené sadzby pre Poistníka/Poisteného. Poistné sadzby pre
výpočet poistného a spoluúčasti sú záväzné a nemenné po celú dobu trvania Zmluvy.

Článok IV.
Poistná doba , poistné obdobie, ukončenie platnosti Zmluvy a poistnej zmluvy
4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 16.11.2017 do 15.11.2022.
4.2 Poistenie začína od dátumu účinnosti Poistných zmlúv ako začiatok poistenia a dojednáva
sa na dobu určitú počas platnosti Zmluvy, resp. podľa ustanovení nasledujúceho bodu.
Poistné obdobie je jeden technický rok.
4.3 Lehota poskytnutia služby:
začiatok poistenia odo dňa nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy (čiastkovej
zmluvy podľa rozsahu a podmienok Zmluvy (od 00:00 h.),
b)
koniec poistenia do
dňa ukončenia účinnosti Zmluvy (do 24.00 h.);
v odôvodnených prípadoch termín ukončenia Poistnej zmluvy/Zmluvy sa môže
predĺžiť do doby podpísania novej Zmluvy, najviac však o jeden rok.
4.4 Platnosť tejto Zmluvy končí najmä nie však výlučne:
a)

a) uplynutím doby ustanovenej v bode 1 tohto článku,
b) alebo ukončením platnosti všetkých čiastkových poistných zmlúv,
c) alebo vyčerpaním výšky ceny za poskytnutie služby uvedenej Zmluvou za päť rokov,
4.5 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových
vozidiel, ktoré vznikne na základe Poistných zmlúv uzavretých v súlade s touto Zmluvou,
môže zaniknúť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka alebo aj písomnou
dohodou zmluvných strán.
Článok V.
Miesto poskytnutia služby
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Miesto alebo miesta poskytnutia služby: Slovenská republika prípadne miesta uvedené
v článku II. Predmet a rozsah poistenia.
Článok VI.
Poistné, platobné podmienky a fakturácia
6.1 Poistné bude hradené štvrťročne na základe predpisu poistného (avíza o poistení). Dátum
splatnosti predpisu poistného (faktúry) je 30 dní od dátumu doručenia predpisu (faktúry).
6.2 Predpokladané ročné poistné za všetky riziká a predmety poistenia predstavuje čiastku:
...................... EUR
6.3 Výška poistného pre jednotlivé predmety poistenia a pre jednotlivé riziká je uvedená
v Návrhu na plnenie kritérií v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.
6.4 Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú záväzné počas celej doby trvania tejto
Zmluvy. Výška spoluúčasti uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy je stanovená pevne a nie
je možné ju meniť.
6.5 Cena za poskytnutie služby (poistné) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
6.6 Údaje pre platbu poistného sú nasledovné:
Názov a sídlo spoločnosti: doplní uchádzač
Názov a sídlo banky:
IBAN:
BIC:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:
6.7 Platby budú uhrádzané bezhotovostne bankovým prevodom v prospech účtu poistiteľa
uvedeného v tejto zmluve. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy,
ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.
Poistník je povinný pri platbách v prospech Poistiteľa používať variabilné symboly
stanovené poistiteľom.
6.8 Za deň zaplatenia sa považuje deň odpísania zodpovedajúcej finančnej čiastky z
bankového účtu poistníka. Ak pripadne posledný deň splatnosti na deň pracovného voľna
alebo na deň pracovného pokoja, splatnosť sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný
deň.
6.9 Poistiteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku
vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke Poistníka.

Článok VII.
Ďalšie dojednania zmluvných strán
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku poistnej udalosti poistiteľ vykoná
obhliadku miesta vzniku poistnej udalosti v lehote do 24 hod. od nahlásenia vzniku poistnej
udalosti. Ak poistiteľ nevykoná obhliadku poistnej udalosti v lehote podľa predchádzajúcej
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vety, pri likvidácii poistnej udalosti sa bude vychádzať z tých informácií a zdokumentovaného
stavu, ktorý vykoná poistník. V prípade ak poistník poistiteľovi oznámi pri nahlasovaní
poistnej udalosti, že predpokladaná výška škody neprevyšuje ......... EUR, poistiteľ obhliadku
nevykoná a bude pri likvidácii poistnej udalosti vychádzať z tých informácií a zo
zdokumentovaného stavu, ktorý poistiteľovi predloží poistník.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že nahlasovanie a likvidácia poistných udalostí vyplývajúcich
z tejto poistnej zmluvy bude riešená samostatným finančným agentom (Sprostredkovateľom)
v zmysle ustanovení zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov zastupujúcim
Mesto Dunajská Streda , ktorým je spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., Valova 38, 921 01
Piešťany:
7.3. Vznik poistnej udalosti bude poistník (prostredníctvom sprostredkovateľa podľa bodu
7.2.) ohlasovať nasledovne:
7.3.1. telefonicky na telefónne číslo/čísla: ........doplní uchádzač...............................
7.3.2. e-mailovou správou na e-mailovú adresu/adresy: ................. doplní
uchádzač...............................
7.3.3.
listovou
zásielkou
na
nasledovnú
adresu/adresy:
.............
doplní
uchádzač........................................
7.4. V prípade nutnosti pri postupoch ohlasovania poistnej udalosti zavedených u poistiteľa je
po telefonickom ohlásení alebo zaslaní e-mailovej správy potrebné dodatočne poistnú udalosť
ohlásiť aj písomne. Lehota na vykonanie obhliadky miesta vzniku poistnej udalosti však
začína plynúť vždy od momentu prvého ohlásenia poistnej udalosti, t.j. telefonického alebo emailového, ak také bolo poistníkom vykonané.
7.5. Korešpondenciu určenú Poistníkovi, ako napríklad oznámenia, výzvy, žiadosti (spolu len
písomnosti) je Poistiteľ povinný zasielať Poistníkovi v písomnej forme a to v listinnej podobe.
Pričom písomnosti sa považujú môžu byť doručované osobne, doporučenou poštou alebo
kuriérskou službou, na nasledovnú adresu poistníka:
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Zodpovedná osoba:
Telefón:
E- mail:
7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu v kontaktných údajoch uvedených v bodoch 7.2. a
7.5. si oznámia doporučenou listinnou zásielkou bez potreby uzatvárania dodatku k tejto
zmluve.
7.7. Poistiteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči poistníkovi vzniknuté na základe tejto
zmluvy nepostúpi (a ani s nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu
Poistníka. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poistiteľ povinný zaplatiť poistníkovi
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu.
7.8. Samostatným finančným agentom (Sprostredkovateľom) v zmysle ustanovení zákona č.
186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v tomto zmluvnom vzťahu je spoločnosť Respect
Slovakia, s.r.o., Valova 38, 921 01 Piešťany.
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Článok VIII.
Subdodávatelia
8.1. Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril Poistiteľ na základe zmluvného vzťahu
subdodávateľa, nesmie byť zverená subdodávateľom tretej osobe.
8.2. Poistiteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo
potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie,
neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas
samotného Poistiteľa. Súhlas Poistníka s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so subdodávateľom
a ani jej uzatvorenie nezbavuje Poistiteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy.
8.3. Poistiteľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v
zozname subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 5 tejto Zmluvy (ďalej len „zoznam
subdodávateľov“) len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poistníka. V písomnej žiadosti
o udelenie súhlasu je Poistiteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname
subdodávateľov. Poistník písomne upovedomí Poistiteľa o svojom rozhodnutí v lehote do
piatich (5) kalendárnych dní odo dňa obdržania úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade
neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody.
8.4. V prípade, že subdodávateľ poistiteľa v čase plnenia predmetu zmluvy prestane spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, Poistník si vyhradzuje právo písomne
požiadať poistiteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil
doklady, že subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa tieto podmienky,
poistiteľ predloží poistníkovi návrh na odsúhlasenie nového subdodávateľa spôsobom podľa
predchádzajúceho bodu.
8.5. Ak Poistník zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo
nevykonáva príslušnú časť plnenia riadne, môže od poistiteľa okamžite požadovať náhradu za
subdodávateľa. Poistiteľ je povinný spôsobom podľa bodu 8.4. tohto článku žiadosti o
náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti poistníka alebo v tejto
lehote poistníkovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka
poistníka na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť poistiteľa
plniť na základe jednotlivých objednávok vystavených v súlade s touto zmluvou riadne a
včas.
8.6. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. zákona o verejnom
obstarávaní. Za účelom overenia splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety:
8.6.1. si Poistník preverí splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
subdodávateľa v zozname hospodárskych subjektov. Ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v
zozname hospodárskych subjektov, poistiteľ je povinný v návrhu na odsúhlasenie nového
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subdodávateľa predložiť originály alebo úradne osvedčené kópie originálov dokladov podľa §
32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
8.6.2. poistiteľ predloží v návrhu na odsúhlasenie nového subdodávateľa čestné vyhlásenie o
tom, že u nového subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až
h) a ods. 7. zákona o verejnom obstarávaní.
8.7. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Poistiteľ je povinný
predložiť Poistníkovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo
odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľ a zo zoznamu bez
náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy. Na
požiadanie poistníka je poistiteľ povinný poistníkovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s
novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením
originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti.
8.8. V prípade doplnenia nového subdodávateľ a do zoznamu subdodávateľov predloží
poistiteľ spolu s aktuálnym zoznamom aj písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej
konať za subdodávateľa s poskytnutím a spracovaním osobných údajov. Súhlas so
spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä údaj o tom, kto
súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas
platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný
aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne
podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. Ak poistiteľ poskytne poistníkovi osobné údaje osoby
oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu s náležitosťami podľa tohto
bodu, poistiteľ je povinný poistníkovi nahradiť prípadnú škodu, ktorá tým poistníkovi vznikla
vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov.
8.9. Poistiteľ je povinný písomne oznámiť poistníkovi akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi, a to najneskôr do piatich (5) dní od kedy sa o zmene dozvedel.
8.10. Ustanovenia tohto článku sa nebudú aplikovať ak poistiteľ bude plniť predmet zmluvy
sám bez subdodávateľov.
Článok IX.
Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora a sankcie
9.1. Poistiteľ je povinný poistníkovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o
jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov
verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo
výmazu.
9.2. Poistiteľ je povinný poistníkovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o
jeho priamych subdodávateľoch alebo subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade alebo výmaz
týchto subdodávateľov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní od
vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.
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9.3. Poistiteľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má
podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname
subdodávateľov, ktorý poistiteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely identifikácie či
subdodávateľ uvedený v zozname je partnerom verejného sektora, a to do začatia
poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej
vety nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, poistiteľ je povinný spolu s
oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľ a,
že nie je partnerom verejného sektora podľa relevantných ustanovení § 2 zákona o registri
partnerov s dostatočným vysvetlením.
9.4. V prípade porušenia povinnosti písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov zapísaných o
svojej osobe v registri partnerov verejného sektora v lehote podľa bodu 9.1. zaplatí poistiteľ
poistníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každý neoznámený údaj. V prípade
porušenia povinnosti písomne oznámiť poistníkovi výmaz svojej osoby z registra partnerov
verejného sektora v lehote podľa bodu 9.1., je poistiteľ povinný zaplatiť Poistníkovi zmluvnú
pokutu vo výške 10 000 EUR.
9.5. V prípade porušenia povinnosti písomne oznámiť poistníkovi, že na plnení predmetu
zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v
zozname subdodávateľov, ktorý Poistiteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely
identifikácie či subdodávateľ je partnerom verejného sektora, a to do začatia poskytovania
plnenia zo strany subdodávateľa, je Poistiteľ povinný zaplatiť Poistníkovi zmluvnú pokutu vo
5 000 EUR za každého neoznámeného subdodávateľa.
9.6. V prípade porušenia povinnosti predložiť Poistníkovi čestné vyhlásenie nového
subdodávateľa podľa bodu 9.3. druhá veta, je poistiteľ povinný zaplatiť Poistníkovi zmluvnú
pokutu vo výške 5 000 EUR.
9.7. Ustanovenia bodu 9.2., 9.3., 9.5 a 9.6 sa nebudú aplikovať, ak Poistiteľ bude predmet
Zmluvy plniť sám bez subdodávateľov.
Článok X.
Zánik poistenia
10.1. Poistenie zaniká:
10.1.1. uplynutím doby, na ktorú bola táto Zmluva uzatvorená alebo skončením jej platnosti a
účinnosti iný spôsobom,
10.1.2. v relevantnom rozsahu ku dňu zmeny vlastníka veci,
10.1.3. v relevantnom rozsahu ku dňu zničenia poistenej veci alebo ku dňu iného zániku veci,
10.1.4. ku dňu zániku poisteného,
10.1.5. v relevantnom rozsahu ku dňu odpadnutia možnosti, že poistná udalosť nastane,
10.1.6. v relevantnom rozsahu ku dňu ukončenia užívania alebo vrátenia poistenej veci,
10.1.7. iným spôsobom uvedeným v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka
č.40/1964 Zb.
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10.2. Vznik skutočnosti spôsobujúcej zánik poistenia v zmysle bodov 10.1.2, 10.1.3., 10.1.4.,
10.1.5 a 10.1.6. Poistník Poistiteľovi oznámi bezodkladne po tom ako táto skutočnosť
nastane.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Dunajská Streda
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
11.2V prípadoch neupravených touto Zmluvou sa na zmluvný vzťah budú aplikovať
ustanovenia § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v prípade
všeobecných právnych inštitútov ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník a Všeobecné poistné podmienky poistiteľa, a to: .................... (doplní
uchádzač), s dňom účinnosti ................(doplní uchádzač). Všeobecné poistné podmienky
tvoria Prílohu č. 6 tejto zmluvy a na zmluvný vzťah sa vzťahujú iba v rozsahu tých
ustanovení, ktoré nie sú v neprospech poisteného.
11.3Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené
písomnou formou číslovaných dodatkov podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
11.4Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto
poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto
zmluvy podstatnú.
11.5Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy stanú neplatnými/neúčinnými, nie je tým
dotknutá platnosť/účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
11.6Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu
ju dobrovoľne podpísali.
11.7Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č.297/2008 Z.
z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11.8Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy,
Poskytovateľ obdrží 1 rovnopis a Sprostredkovateľ 1 rovnopis Zmluvy.
11.9 Právne vzťahy zmluvných strán vzniknuté na základe tejto Zmluvy ako aj na základe
čiastkových Poistných zmlúv sa riadia slovenským právnym poriadkom a prípadné spory
z poistenia budú rozhodovať príslušné súdy SR.
11.10 Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred Všeobecnými poistnými podmienkami
poistiteľa. Akékoľvek ustanovenie Všeobecných poistných podmienok a k ním
prislúchajúcich dokumentov, ktoré nie je upravené v tejto zmluve a ktoré je v neprospech
poisteného, sa na zmluvný vzťah nebude aplikovať.
11.11 Prílohami tejto dohody sú:
Príloha č. 1 – Zoznam poistených organizácií
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií Tabuľky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, sumarizácia.
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Príloha č. 3 – Špecifikácia motorových vozidiel pre PZP
Príloha č. 4 - Špecifikácia motorových vozidiel pre havarijné poistenie
Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 – Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania Poisťovateľa

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

V Dunajskej Strede dňa .........................

Za Poskytovateľa:

Za Objednávateľa:

–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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Príloha č. 1 – Zoznam poistených organizácií
1.
Názov:
Sídlo:
2.
Názov:
Sídlo:
3.
Názov:
Sídlo:
4.
Názov:
Sídlo:
5.
Názov:
Sídlo:
6.
Názov:
Sídlo:
7.
Názov:
Sídlo:
8.
Názov:

Sídlo:
9.
Názov:

Sídlo:
10.
Názov:
Sídlo:
11.
Názov:
Sídlo:
12.
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Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Stredisko služieb škole
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda
Komenského ulica 359/33, 929 01 Dunajská Streda
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda
Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda
Centrum voľného času
Smetanov háj č. 286/9
Dunajská Streda
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom
maďarským Komenského ulica č. 1219/1
Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Komenského č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom
maďarským
Szabó Gyula Alapiskola
Školská ulica č. 936/1
Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom
maďarským Vámbéry Ármin Alapiskola
Hviezdoslavova ulica č. 2094/2
Dunajská Streda – Dunaszerdahely
Hviezdoslavova ulica č. 2049/2, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda
Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda
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Názov:
Sídlo:
13.
Obchodné meno:
Sídlo:
14.
Obchodné meno:
Sídlo:
15.
Obchodné meno:
Sídlo:

99

Zariadenie pre seniorov
Ulica generála Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Perfects, a.s.
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
Gastro DS, s.r.o.
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

