
 

Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Štátna školská inšpekcia 

Sídlo:   Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 

IČO:   31797857 

Telefón:                         +421 2 654 118 86 

Fax:                               +421 2 654 118 84 

Kontaktná osoba:        Ing. Tomáš Elexhauser 

e-mail:                           Tomas.Elexhauser@ssiba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Havarijné poistenie motorových vozidiel do 3,5 t. 

3. Opis predmetu zákazky:   

Predmet poistenia:  
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú 
výbavu.  
 
Rozsah poistného krytia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie osobných motorových vozidiel: 
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie  
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti 
- poistenie pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti a výbavy 
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom (zisteným /nezisteným) 
- škody na zdraví- úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými 
vozidlami. 
 
Limity poistného plnenia: 
Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej 
udalosti. Limitom poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť: 

- pri vozidle alebo výbave všeobecná cena motorového vozidla 
- pri smrti následkom úrazu poistná suma 6500 EUR  
- pri trvalých následkoch úrazu poistná suma 6500 EUR.  

 

Spoluúčasť na poistnú udalosť: 
Spoluúčasť sa dojednáva: 
- pri vozidle, výbave alebo nadštandardnej výbave 5 % min. 66,39 EUR 
- poistenie úrazu sa dojednáva bez spoluúčasti. 
 
 

 
 Podmienky poistenia: 

 
a) Poistenie je dojednané s územnou platnosťou: Európa 
b) Poistiteľ akceptuje pri oprave motorového vozidla v autorizovanom servise fakturovanú 

výšku normohodiny. 
c) Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 90% všeobecnej 

hodnoty motorového vozidla. 
d) Odťah motorového vozidla bude preplatený do najbližšieho servisu „schopného opravu 

vykonať“. 
e) V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby.  
f) Poisťovňa bude akceptovať stávajúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel klienta 

a poistné sumy poistených motorových vozidiel. 



g) Opravu do výšky 1.659,70 EUR uhradí klient priamo v servise a následne postúpi faktúru 
za opravu poisťovni, náklady na opravu nad 1.659,70 EUR bude hradiť priamo poisťovňa 
servisu (zmluvným autorizovaným servisom)  – krycí list. Poisťovňa je povinná vystaviť 
krycí list do 24 hodín od doručenia kompletnej dokumentácie za opravu. 

h) Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri  vstupe do 
poistenia. Do poistenia vstupujú MV nové, nepoškodené a v dobrom technickom stave. 

i) Poistiteľ sa zaväzuje zabezpečiť obhliadku motorového vozidla do 1 pracovného dňa po 
nahlásení škody poisteným a to v autoservise alebo v areáli poisteného. 

j) V prípade zakúpenia nového motorového vozidla bude vozidlo automaticky poistené 
okamihom prevzatia vozidla. Poistený túto skutočnosť nahlási do 5 pracovných dní 
poistiteľovi. 

k) Poistiteľ sa zaväzuje poistenému zasielať štvrťročne zoznam nevybavených a vybavených 
poistných udalostí. 

 

Súpis vozidiel (počet vozidiel) pre účely tohto zadania je aktuálny ku dňu vyhlásenia 
zákazky, a je nasledovný: 

      KIACeed 1,4 CVVT, 1396 cm3, 73 kW, 1820 kg, 2015, počet ks 3. Nová cena je 
11 999,67 s DPH/ks. Každé vozidlo je vybavené alarmom a imobilizérom. 
 

Verejný obstarávateľ podpíše s víťazom tohto zadávania zákazky poistnú zmluvu, ktorá 
vychádza zo súpisu vozidiel verejného obstarávateľa pre účely tohto zadania  ako je 
uvedené vyššie.     

Odchylne od Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní sa dojednáva,  
že poisťovňa nebude uplatňovať pre motorové vozidlá prirážku malus za nepriaznivý 
škodový priebeh. 

Uchádzač nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto časti svojimi 

Všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami.  

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  3500,-  € bez DPH. 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Poistné za predmet poistenia za dobu 1-ho roka v EUR bez 

DPH. 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  

fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. 

7. Miesto a lehota na predloženie ponúk:         Štátna školská inšpekcia 

                                                                        Odbor ekonomický   

                                                                        Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 
                                      do 12.10.2015   do 09.00 hod,  faxom , mailom   alebo   poštou  
Obsahom ponuky bude: 
- návrh na plnenie kritérií  

- poistná zmluva vrátane príloh 

-  fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.                                                                

8. Miesta poskytnutia služby:  uvedené v opise predmetu zákazky 

9. Ďalšie informácie:  

             Ceny  musia byť stanovené v eurách v zmysle 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 znení neskorších predpisov.  
Uchádzač  predloží  návrh poistnej zmluvy v zmysle zadania zákazky (podpísaný uchádzačom, 
jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, 
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch) v zmysle § 788 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v ktorom budú uvedené 
nasledovné údaje požadované verejným obstarávateľom: 

 

 



 
Minimálny zoznam zmluvných podmienok: 
 
 
1.  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Poistník/poistený: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
Bankové spojenie:      
Číslo účtu: 

 
 2. Poistné obdobie: jeden rok 
                 Poistná doba/trvanie poistnej zmluvy: dva roky 
 
 3. Územná platnosť poistenia: Európa  

  4.  Limity poistného plnenia: 

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej 

škodovej udalosti. Limitom poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť: 

- pri vozidle alebo výbave všeobecná cena motorového vozidla 
- pri smrti následkom úrazu poistná suma 6500,00 EUR  
- pri trvalých následkoch úrazu poistná suma 6500,00 EUR  
 

5.  Spoluúčasť na poistnú udalosť: 
- pri vozidle, výbave alebo nadštandardnej výbave 5 % min. 66,39 EUR 
- poistenie úrazu sa dojednáva bez spoluúčasti 
 
 

 6.  Ročné poistné v EUR: 
Výška ročného poistného za havarijné poistenie motorových vozidiel na dva roky  je pevná, 
t.j. platná a nemenná počas trvania zmluvy, stanovená v súlade s ponukou poistiteľa. 
    

7. Platobné podmienky: 
Poistník je povinný uhradiť poistné jednorázovo do 30 dní od doručenia výzvy od poistiteľa 
na úhradu poistného. Uvedená výzva bude poistníkovi zaslaná bezodkladne po 
nadobudnutí účinnosti poistnej zmluvy. Poistiteľ nemá nárok na preddavok na poistné. 
Úhrada poistného bude formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby. 
Poistné sa považuje za uhradené dňom doručenia bezvýhradného pokynu poistníka jeho 
peňažnému ústavu na  odpísanie finančnej čiastky vo výške poistného z jeho účtu 
v prospech účtu  poistiteľa. 

 

 8. Rozšírenie poistného súboru: 
      Neumožňuje sa. 

        9.  Zánik poistenia –zníženie poistného súboru: 
 Ak zanikne poistenie pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, 
vzniká nárok pre poistníka na vrátenie poistného. Preplatok poistného za  vyradené 
motorové vozidlo (vozidlá) bude poistníkovi uhradené do 14 dní od zdokladovania zániku 
poistenia motorového vozidla (fotokópia TP). 

 

     10. Poistné podmienky ani poistná zmluva nesmú obsahovať dojednanie podľa § 800 ods. 2 

Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov o možnosti výpovede 

účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. 

       11. Rozsah poistného krytia je definovaný v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť poistnej zmluvy a ustanovenia definované v prílohe - Opis predmetu zákazky má prednosť 



pred akýmkoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými v poistnej zmluve, Všeobecných 
poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach. Poistiteľ zároveň vyhlasuje, že žiadne 
ustanovenia poistnej zmluvy, Všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní nemôžu 
znížiť požadovaný rozsah poistného krytia uvedeného v prílohe - Opis predmetu zákazky. 
 

       12.  Prípadné odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov budú riešené v zmysle 

príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

       13. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia 

rozhodujú  príslušné súdy Slovenskej republiky. 

       14. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami 

a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok ku zmluve ako aj dohoda o skončení 

zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia 

byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku ku zmluve 

alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. 

       15. Poistiteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy 

na tretiu osobu, alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 

vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu poistníka. 

      16. Poistná zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia. 

       17. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 
 18. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu 

 ju dobrovoľne podpísali. 

19.  Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú: 

 Opis predmetu zákazky 

 Miesto poskytnutia služieb 

 Základné údaje o poisťovaných motorových vozidlách   

 Všeobecné poistné podmienky  

 Sadzobník  

 Zmluvné dojednania  
 

 

 

 

 

 

 


