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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie  

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA       
Názov organizácie:   Trenčiansky  samosprávny kraj 
IČO:     36126624   
Sídlo organizácie:    K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Štatutárny zástupca :     MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Kontaktná osoba za obstarávateľa:  Ing. Alena Bajčíková, Bc. Silvia Páleníková 
Telefón:     032/6555 700 
Fax:     032/6555 709 
E-mail:     silvia.palenikova@tsk.sk 
 
Kontaktná osoba za sprostredkovateľa: BRASCO SK, s.r.o., Iveta Vanková  
Telefón:     032/6521961 
Fax:     032/6522341 
E-mail:     vankova@brasco.sk 
Sprostredkovateľom poistenia v tomto poistení na roky 2014 - 2017 je spoločnosť BRASCO 
SK, s.r.o. 
Jilemnického 2, 911 01  Trenčín 
IČO:     44403496 
DIČ:     2022712120 

2. PREDMET ZÁKAZKY           

2.1 Názov predmetu zákazky: 
„POISTENIE MAJETKU A POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU NA ROKY 2014 – 2017“   

2.2 Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, 
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV/SSO):   

 
66515200-5   Poistenie majetku 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí 
časť súťažných podkladov  B.2 Opis predmetu zákazky. 

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY         
 
 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 
 zákazky. 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE          

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia. 

5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY          

Podmienky na pôvod predmetu zákazky sa neuvádzajú. 
 

mailto:silvia.palenikova@tsk.sk
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6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY       

Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:   
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (poistenie majetku 
- územie SR, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu – územie SR + Európa). 

6.1 Predpokladaná lehota ukončenia dodávky je:   

Predpokladaná dĺžka trvania rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky je od 01.01.2014 
do 31.12.2017. 

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV        
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prevádzkových prostriedkov verejného 
obstarávateľa, splatnosť poistného bude na základe štvrťročnej fakturácie. Predpokladaná 
hodnota zákazky je 440 000,00 eur. 

 

8. DRUH ZÁKAZKY           

8.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody na poistenie 
majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2017.  

8.2 Kategória služieb:   6 – poisťovacie služby.  

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 
tvorí časť  súťažných podkladov  B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane 
časti  B.2 Opis predmetu zákazky. 

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY         

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do  31.01.2014. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

10. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI   

10.1 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, 
elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. 

10.2 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo 
zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného 
elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej 
forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie. 

10.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo 
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického 
podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej 
osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 

10.4 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom 
najmä písomností, s ktorých doručením  zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní spája 
plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa 
všeobecného predpisu o správnom konaní zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších 
predpisov. 
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11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV      

11.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup verejného 
obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie 
poskytnutých verejným obstarávteľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo 
záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:  
Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 
Bc. Silvia Páleníková, tel. 032/6555700, silvia.palenikova@tsk.sk 

11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka 
o vysvetlenie doručená najneskôr do 01.10.2013. 

12. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY      

 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 

Časť III. 

Príprava ponuky 

 

13. VYHOTOVENIE PONUKY          

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný. 

13.2 Uchádzač predloží ponuku v dvoch vyhotoveniach označených ako „original“ (písomná forma) 
a  „kópia na CD/DVD nosiči“ v súlade s § 18a zákona č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená v elektronickej podobe bude po uzavretí 
dohody s úspešným uchádzačom alebo po zrušení postupu zadávania zákazky (ak to 
prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní. 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 právnymi predpismi. 
V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je 
povinný postupovať v súlade so 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje, atď.). 

13.3 Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich 
súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom 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 dátumu podpisu, bez 
uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

13.4 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, 
musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, 
pokiaľ nie je určené inak. 

14. JAZYK PONUKY           

14.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku.  

14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 
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musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak 
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 

15. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE        

15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

15.2 Cena za obstarávaný predmet 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 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

15.3 Uchádzač ku každej oceňovanej položke v tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2 uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých položiek. 

15.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky sumár 
všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa tabuľky č. 1 
a tabuľky č. 2 predložených v časti súťažných podkladov  B.2 Opis predmetu zákazky. 

16.    ZÁBEZPEKA PONUKY          
 

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

17.  OBSAH PONUKY          

17.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 
návrhu na plnenie kritériá na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne 
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.  

17.2 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať: 

17.2.1 titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených 
dokladov a dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný 
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
člena skupiny, 

17.2.2 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo 
miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych 
zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo 
peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; 
email, 

17.2.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným 
obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch 
poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk; citované vyhlásenie musí byť 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

17.2.4 vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých 
dokladov a údajov uvedených v ponuke; citované vyhlásenie musí byť podpísané 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

17.2.5 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa časti súťažných 
podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených 
potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny 
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dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.  

17.2.6 návrh dohody/dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu 
zákazky podľa časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky a podľa časti B.2 Opis predmetu zákazky, bez vyplnenia návrhov 
na plnenie kritériá určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia 
obchodných podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí 
byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny,  

17.2.7 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávteľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu 
formu, 

17.2.8 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, 
ktorý bude oprávnený príjímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných 
členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, 

17.3 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Kritériá“ musí obsahovať: 

17.3.1 Vyplnenú tabuľku č. 1 a tabuľku č. 2 s návrhom na plnenie kritériá na 
vyhodnotenie ponúk vypracovanú podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
a spôsob ich uplatnenia a podľa časti B.1 Spôsob určenia ceny, týchto súťažných 
podkladov. Tabuľky musia byť podpísané štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

18. NÁKLADY NA PONUKU          
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

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

18.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie 
ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom 
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

 

19. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU       

19.1 Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich 
voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie 
predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť v termíne  
lehty viazanosti pred uzavretím rámcovej dohody právnu formu.  

19.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické 
hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, 
nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej súťaže. 
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20. PREDLOŽENIE PONUKY          

20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

20.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom 
poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, 
ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

20.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.  

21. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY         

21.1 Uchádzač vloží dve samostatné a uzatvorené obálky s označením podľa názvu súťaže 
s identifikáciou uchádzača označené názvom „Ostatné“ a názvom „Kritériá“ do jedného 
spoločného nepriehľadného obalu (obálky). Obal takto skompletovanej ponuky musí byť 
uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými 
údajmi. 

21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

21.2.1 adresa miesta predkladania ponúk, 
21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
21.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“, 
21.2.4 označenie heslom súťaže „Poistenie majetku 2014-2017“. 

22. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY       

22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj   
Obec (mesto): Trenčín      
PSČ:    911 01     
Ulica:  K dolnej stanici 7282/20A 
Kontaktná osoba: Bc. Silvia Páleníková, telefón: 032/6555700, fax:032/6555709 ,  

e-mail: silvia.palenikova@tsk.sk 

 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 08.10.2013 o 09:00   hod. 

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

23. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY       

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk.  

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu predkladania ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je 
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a na adresu miesta predkladania ponúk. 
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Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

24. OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“     

24.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí 
ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako 
„Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.  

24.2 Otváranie častí ponúk, označených ako  "Ostatné" je neverejné. 

24.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia dňa 08.10.2013 o 10:00 
hod. na adrese:    
Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 
 

24.4 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní 
vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení 
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

25. PRESKÚMANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“     

25.1 Komisia preskúma u častí ponúk označených ako „Ostatné“, predložených v lehote na 
predkladanie ponúk, splnenie všetkých stanovených požiadaviek a rozhodne, či ponuky: 

25.1.1 obsahujú všetky náležitosti uvedené v bode 17.2,  

25.1.2 zodpovedajú pokynom, požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení 
o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch. 

25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého 
bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také 
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže 
vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 

26. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI        

26.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  
26.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 zákona 

o verejnom obstarávaní, 
26.1.2 podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača 

podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, 
26.1.3 podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača podľa 

§ 28 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti: 
26.2.1 podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny 

osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny 
spoločne, 

26.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny 
spoločne. 
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26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať v súlade 
s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, z dokladov 
predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov.  

26.4 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti súťažných 
podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov alebo nepredloží požadované doklady 
a informácie alebo predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé informácie alebo 
skreslené informácie, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti bude z verejnej súťaže 
vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia. 

27. OPRAVA CHÝB           

27.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb 
v písaní a počítaní. 

27.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný 
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu 
na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

28. OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“      

28.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 
ktoré neboli vylúčené. 

 
28.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je neverejné. Otváranie častí ponúk, 

označených ako „Kritériá“ sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk 
bez účasti uchádzačov. 

28.3 Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“. Každú otvorenú časť 
ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť 
ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom. 

29. VYHODNOTENIE PONÚK          

29.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže 
vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritériá na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a vsúťažných podkladoch a na základe 
pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladov  A.3  Kritériá na vyhodnotenie 
ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

 

29.2 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa použije elektronická aukcia. Na účasť 
v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené. 
Uchádzači sa elektronickej aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú 
musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu 
v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná 
výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené 
podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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Časť VI. 

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 

30. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA      

30.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní 
na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na 
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas 
prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené 
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

30.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom 
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými 
predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov atď.). 

30.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho 
súhlasu uchádzačov. 

31. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY          

31.1 Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 
dotknuté postupom verejného obstarávania, môže podľa § 136 zákona o verejnom 
obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu. 

31.2 Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže v prípade 
zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska 
verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 zákona 
o verejnom obstarávaní námietku. Podaniu námietok podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) 
a podaniu námietok podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nemusí 
predchádzať doručenie žiadosti o nápravu. 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 

 

32. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK      
 

32.1 Po skončení elektronickej aukcie, na základe výsledkov elektronickej aukcie, ak v prípade 
podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, bude po vyhodnotení ponúk vyhodnotené 
splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov bude 
následne vyhodnotené splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov 
v poradí. Pri tomto vyhodnotení splnenia podmienok účasti sa bude postupovať podľa § 33 
ods. 1, pričom budú uchádzači vyzvaní na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 
a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.   

32.2 Po skončení elektronickej aukcie, po skončení postupu podľa predchádzajúceho bodu a po 
odoslaní všetkých prípadných oznámení o vylúčení uchádzača bude bezodkladne písomne 
oznámené všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia 
ponúk na základe výsledku elektronickej aukcie, vrátane poradia uchádzačov.  

32.3 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.  

32.4 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  
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32.5 Po skončení elektronickej aukcie úspešný uchádzač na základe výsledkov elektronickej 
aukcie predloží upravený dokument tabuľku č. 1 a tabuľku č. 2 v časti B.1 Spôsob určenia 
ceny, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, a to do piatich dní od prevzatia 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

33. UZAVRETIE DOHODY          

33.1 Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Rámcová dohoda 
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom. 

33.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť  Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia 
ponúk podľa § 44, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola 
doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138. 

33.3 V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní je úspešný uchádzač povinný 
poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Rámcovej dohody. Ak úspešný uchádzač 
odmietne uzavrieť Rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 
zákona o verejnom obstarávaní, môže byť Rámcová dohoda uzavretá s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí. Ak druhý uchádzač odmietne uzavrieť Rámcovú dohodu alebo 
nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť 
Rámcová dohoda uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

33.4 Je zakázané uzatvoriť dodatok k Rámcovej dohode, ktorá je výsledkom postupu verejného 
obstarávania, ak by sa jeho obsahom 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,  

b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 
zadávania zákazky umožnili účasť iných uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú 
ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo  

c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha Rámcovej 
dohody v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak. 

34. INFORMÁCIE O POUŽITÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE       

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní na 
predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej 
aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení 
ponúk. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva 
pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.  
 
Elektronická aukcia (ďalej len "e-aukcia") je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa 
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom 
nadol. 
 
Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom 
vyhodnotení ponúk. 
 
Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve a bližšie špecifikovaný 
v opise súťažných podkladov. 
 
Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov 
na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. 
Elektronická aukčná sieň (ďalej len "e-aukčná sieň") je prostredie umiestnené na určenej  adrese vo 
verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. 
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Zadávacie kolo je časť postupu, v ktorom sa uchádzačovi umožní vykonať kontrolu správnosti 
vstupných údajov z vlastnej ponuky z dokumentu Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré do e-aukčnej siene zadal administrátor (uchádzačovi bude sprístupnená iba jeho ponuka). 
V zadávacom kole uchádzač nemôže svoju ponuku zmeniť. V tomto kole zároveň uchádzač potvrdí, 
že súhlasí s podmienkami e-aukcie. V prípade, že sa uchádzač nezúčastní zadávacieho kola 
v stanovený čas uvedený vo výzve na účasť v e-aukcii, nebude mu umožnený vstup do súťažného 
kola. 
 
Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien  ponúkaných 
uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase. 
 
Priebeh aukcie 
E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet. 
 
Administrátor odošle výzvu na účasť v e-aukcii elektronickými prostriedkami súčasne všetkým tým 
uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, teda ich ponuky neboli vylúčené a boli 
vyhodnotené v súlade s týmito súťažnými podkladmi najneskôr dva pracovné odo dňa odoslania 
výzvy. 
 
Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia 
k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia a ukončenia zadávacieho kola, 
dátum a čas začatia súťažného kola a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny a maximálny krok 
zníženia nových cien, vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia. 
 
Kontakt na administrátora: bude oznámený vo výzve na účasť v e-aukcií. 
 
Uchádzačovi budú vo výzve na účasť v e-aukcii doručené prihlasovacie údaje a heslo do aukčnej 
siene a jedinečný kľúč, ktorý mu umožní vstup do konkrétnej e-aukčnej siene. 
 
E - aukcia prebieha v dvoch kolách: 

- zadávacom kole, 
 - súťažnom kole. 
 

V zadávacom kole si uchádzač  skontroluje správnosť vstupnej ponuky z dokumentu Návrh 
na plnenie kritériá, ktorú do e-aukčnej siene zadá administrátor. Každý uchádzač v zadávacom kole 
vidí iba svoju ponuku.  
 
V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. Uchádzači budú mať možnosť upravovať cenu 
celkom v ľubovoľnom počte krokov smerom nadol, a to v jednom kroku najmenej o 0,1 % oproti 
aktuálnej najnižšej cene danej položky. 
 
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou 
za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na 
predkladanie ponúk. 
 
Počas súťažného kola budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré im 
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. 
 
Súťažné kolo je nastavené na základný časový limit 30 minút. 
 
Ak však dôjde v priebehu poslednej minúty k akejkoľvek zmene ceny, súťažné kolo sa vždy predĺži 
o 120 sekúnd. E-aukcia bude ukončená, ak žiaden z uchádzačov v predĺženom súťažnom kole 
neupravil cenu  celkom smerom nadol. 
 
Po ukončení súťažného kola bude každému jednému uchádzačovi doručený e- mail s oznámením 
o výsledku aukcie. Uchádzači budú zároveň vyzvaní, aby predložili do 5 dní (od doručenia 
oznámenia o výsledku aukcie podľa predchádzajúcej vety) verejnému obstarávateľovi upravený 
výkaz výmer, ktorý bude zodpovedať výsledkom elektronickej aukcie a upravený návrh zmluvy 
uvedený v bode  B.2  „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto súťažných 
podkladov. Dokumentácia podľa tohto bodu sa doručuje na adresu verejného obstarávateľa.  
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Úprava sa vykoná nasledovne: jednotlivé ceny sa ponížia rovnomerne o %, ktorým došlo 
k poníženiu celkovej ceny uvedenej v predloženej papierovej verzii ponuky uchádzača  oproti 
celkovej cene za celkový predmet zákazky, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie. Celková cena 
za celkový predmet zákazky musí byť totožná s výsledkom elektronickej aukcie pokiaľ ide o celkovú 
cenu za celkový predmet zákazky. V prípade, ak úprava jednotlivých cien podľa prvej vety tohto 
bodu neumožní matematické dosiahnutie totožnosti celkovej ceny za celkový predmet zákazky 
s výsledkom elektronickej aukcie, tak ako sa uvádza v druhej vete tohto bodu, potom vykoná 
uchádzač potrebnú centovú úpravu (max o jeden euro cent) ceny upravenej podľa prvej vety tohto 
bodu pri ľubovoľnej položke (prípadne položkách). Na euro centovú korekciu v zmysle 
predchádzajúcej vety uchádzač verejného obstarávateľa vyslovene upozorní, a to označením 
položky, ktorej sa daná korekcia dotýka. Cena upravená v zmysle tohto bodu sa predkladá 
v papierovej forme podpísanej osobou oprávnenou konať za uchádzača v toľkých rovnopisoch, 
v koľkých sa vyžaduje predloženie návrhu dohody podľa bodu B.2  „Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov a na jednom elektronickom nosiči vo formáte exl. 
Papierová forma návrhu dohody musí byť totožná s elektronickou formou.  
 
Návrh dohody podľa bodu B.2  „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto súťažných 
podkladov bude v časti týkajúcej ceny upravený v zmysle výsledkov elektronickej aukcie a doručený 
verejnému obstarávateľovi v papierovej forme podpísanej osobou oprávnenou konať za uchádzača 
v toľkých rovnopisoch, v koľkých sa vyžaduje predloženie návrhu dohody podľa bodu B.2  
„Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov. 
  

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA, PODMIENKY A ŠPECIFIKÁCIE 

 TECHNICKÉHO PRIPOJENIA 
Počítač prostredníctvom ktorého sa chcete pripojiť k elektronickej aukcii (ďalej len EA), musí byť 
pripojený k Internetu.  Pre bezproblémovú účasť v EA je nutné mať prehliadač Microsoft Internet 
Explorer verzie 7.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna funkčnosť iných prehliadačov je 
možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies a javascript.  
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM  

OBSTARÁVANÍ 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len (zákona o verejnom obstarávaní). 

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení 
účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 
30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") vydal výpis zo zoznamu 
podnikateľov vo forme elektronického odpisu) je povinný predložiť k preukázaniu splnenia 
podmienok účasti, len elektronický odpis nie je povinný v procese verejného obstarávania 
predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení 
účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 
30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej 
podobe) je povinný v procese verejného obstarávania predložiť toto potvrdenie. Avšak je potrebné, 
aby tento podnikateľ preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento 
údaj potvrdenie neobsahuje. 

Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží 
doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona 
o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto 
zákona]. 

 

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží v ponuke doklady podľa § 26 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní. 

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z pokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani 
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine 
jeho sídla. 
 
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto 
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným 
pred súdom, správnym 
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných 
v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 
 
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu 
nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu  § 38 
ods.11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno 
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
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predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní:  
V súlade s § 32 ods. 1 a 4 zákona o verejnom obstarávaní preukazuje uchádzač podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia, stanovené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi 
podľa § 26 ods. 2, zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 31 ods. 1, 
3 zákona o verejnom obstarávaní. 
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2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO 

A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 
 
 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
ohľadne ekonomického a finančného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne 
overené kópie týchto dokladov. 
 
Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, a to prehľadom  o celkovom obrate alebo o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa 
predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti 
od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní:  
Požiadavka sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý realizuje zákazky rovnakého alebo 
podobného charakteru a zložitosti zákazky, a ktorého obrat je vytvorený realizáciou takýchto alebo 
obdobných zákaziek.  

 
 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 31 ods. 1, 
3, 4, § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
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3 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ 

ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
 
 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich technickú alebo odbornú 
spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. 

 
Technickú spôsobilosť uchádzač preukazuje podľa § 28 ods. 1, písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zoznamom dodávok  
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania 
poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 
1.  bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich 
dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 
boli dodané. 
 
 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní:  
Požiadavka sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý realizuje zákazky rovnakého alebo 
podobného charakteru.  

 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 31 ods. 1, 
3, 4, § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH 
UPLATNENIA 

Ponuky budú vyhodnocované na základe stanoveného kritériá podľa § 35 ods. 1) písm. b). najnižšej 
ceny. 
 
 
Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce: 
 
 
 
 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky, 
vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 15  časti súťažných podkladov  A.1 Pokyny pre uchádzačov  
v eurách, s uvedením ceny. 
 
Komisia zostaví poradie úspešnosti ponúk. Úspešným uchádzačom po vyhodnotení komisiou sa 
stane ten, ktorého ponuka obsahovala najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.   
 
Po tomto úvodnom vyhodnotení komisiou budú hodnotení uchádzači vyzvaní na účasť do on-line 
výberového konania. Výberové konanie prebehne formou elektronickej aukcie. V súťažnom kole 
uchádzači môžu upravovať svoju ponuku. Vyhodnotenie sa uskutoční elektronicky. Celkovým 
úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý sa v elektronickej aukcii  umiestni na 1. mieste. Ostatní 
uchádzači budú neúspešní. Ak úspešný uchádzač neuzavrie dohodu alebo stratí schopnosť plnenia 
dohody, dohoda bude uzatvorená s uchádzačom, ktorý sa umiestni ako ďalší v poradí. 
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B.1  SPÔSOB URČENIA CENY 
 
 
Predmet  zákazky je ,,Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na roky 2014 – 2017“  

(okrem poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
TSK). 
 
Uchádzačovi sa umožňuje predloženie ponuky na celý predmet zákazky: 
 
 
Cenu za jednotlivé položky predmetu zákazky je potrebné doplniť do tabuľky č. 1 a tabuľky č. 2, 
ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov. V tabuľkách je neocenený zoznam položiek pre 
jednotlivé druhy poistenia, výška spoluúčasti, ktorá je stanovená pevne a nie je možné ju zmeniť 
a limity plnenia pre jednotlivé riziká a predmety poistenia. Uchádzač doplní do tabuliek sadzbu 
poistného v promile, ktorá je nemenná počas celého trvania zmluvy a poistné v eurách na hodnotu 
majetku uvedenú v príslušnej tabuľke. Hodnota majetku je stanovená ku dňu 30.06.2013 v priebehu 
poistenia bude aktualizovaná podľa skutočnosti. Cena stanovená uchádzačom v ponuke bude slúžiť 
len pre vyhodnotenie ponúk. Poistné sadzby pre výpočet poistného doplnené do príslušných 
tabuliek sú záväzné a nemenné po celú dobu poistenia. Na základe rámcovej dohody budú 
uzatvorené  poistné zmluvy pre jednotlivé subjekty obstarávateľa, resp. potvrdenia poistenia, pričom 
v každej zmluve budú použité poistné sadzby dohodnuté v Rámcovej dohode.  
 
Spôsob určenia ceny :  
 

- uchádzačom navrhovaná cena bude uvedená v eurách, 
- navrhovanú cenu uchádzač uvedie samostatne pre jednotlivé riziká a predmety poistenia 

a celkové ročné poistné za jednotlivé časti predmetu obstarávania, 
- uchádzačom stanovená cena bude slúžiť pre vyhodnotenie ponúk, 
- poistné sadzby pre výpočet poistného uvedené v tabuľke sú záväzné a nemenné po celú 

dobu trvania dohody a zmeny poistných súm budú vykonávané podľa aktuálneho stavu 
poisteného majetku, 

- výška spoluúčasti stanovená v tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2 je stanovená pevne a nie je 
možné ju zmeniť, 

- výška poistného sa uvádza za poistné obdobie jedného roka pri splatnosti poistného formou 
štvrťročných splátok, pričom nesmie byť účtovaná prirážka za področnosť. 
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 Cena služby    tabuľka č. 1 

Komplexné prípadne združené živelné poistenie        

Predmet poistenia  Poistná suma  Spôsob  Spoluúčasť 
Poistné 
plnenie Roč.sadzba  Ročné poistné 

   Eur  poistenia   Eur  v %o   

Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný - v novej cene 605 000 000,00 na novú cenu 5 % min. 100 
nová cena 

    

Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí  14 000 000,00 na novú cenu 5 % min. 100 nová cena     

Zásoby 800 000,00 
na účtovnú 

cenu 5 % min. 100 
nová cena 

    

Obstaranie dlhodobého majetku 1 700 000,00 na novú cenu 5 % min. 100 nová cena     

odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne    nová cena     

náklady  166 000,00 na prvé riziko 5 % min. 100      

náklady posudkového znalca          

náklady na hľadanie príčiny škody            

náklady na zemné a výkopové práce            

náklady spojené s dodatoč.projektovými a plánovacími prác.            

náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami             

za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas             

sviatkov, ako aj expresné príplatky            

        

Poistenie pre prípad odcudzenia veci       

Predmet poistenia  Poistná suma Spôsob  Franšíza  Roč.sadzba  Ročné poistné 

  Eur poistenia  Eur  
Poistné 
plnenie v %o   

súbor samostatne hnuteľ. vecí a súbor. vecí   50 000,00 na prvé riziko 100 nová cena     

krátkodobý  hmotný majetok - operatívna evidencia 16 600,00 na prvé riziko 50 nová cena     

súbor zásob  50 000,00 na prvé riziko 100 nová cena     

krádež peňazí, cenností, cenín, cenných vecí 
z pokladne, vrátane cudzích 40 000,00  na prvé riziko 50 

nová cena 
    

preprava finančnej hotovosti  16 600,00 na prvé riziko 50 nová cena     

stavebné súčasti budov poisteného 66 500,00 na prvé riziko 50 nová cena     

úmyselné poškodenia - vandalizmus 66 500,00 na prvé riziko 50 nová cena     
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Poistenie strojov a zariadení       

Predmet poistenia  Poistná suma  Spôsob  Spoluúčasť Poistné plnenie Roč.sadzba  Ročné poistné 

   Eur poistenia   Eur  v %o   

stroje, prístroje a zariadenia 5 000 000,00 
na novú 

cenu  5 % min. 100 
nová cena 

   

technolog.zariadenia, ktoré sú súčasťou  stavieb vedené 
na účte 021 a 042*** 

166 000,00 

        na 
prvé 
riziko 5 % min. 100 

nová cena 

   

   nová cena    

        

Poistenie elektroniky       

Predmet poistenia  Poistná suma Spôsob  Spoluúčasť Poistné plnenie Roč.sadzba  Ročné poistné 

  Eur poistenia  Eur   v %o   

súbor elektroniky ktorá je vedená v účtovníctve 
poisteného  12 000 000,00 

na novú 
cenu  5 % min. 100 

nová cena 

    

       

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla       

Predmet poistenia  Poistná suma Spôsob  Franšíza Poistné plnenie Roč.sadzba  Ročné poistné 

  Eur poistenia   Eur  v %o   

súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla       nová cena     

vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov 16 600,00 
na prvé 
riziko 50 

nová cena 
    

súbor skiel, pultov, vitrín vo vnútri budov 16 600,00 
na prvé 
riziko 50 

nová cena 
    

svetelné a neónove nápisy alebo reklamy  16 600,00 
na prvé 
riziko 50 

nová cena 
    

        

       

    ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :    
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Požadovaný minimálny rozsah limitov plnenia :      

Komplexné prípadne združené živelné poistenie       

Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika povodeň 6 638 783,77 Eur, pre ostané riziká /združený živel okrem povodne/  
                                                                                                                                                                                                                                        33.193 918,87 Eur 

      

Poistenie pre prípad odcudzenia veci      

Ročný limit plnenia pre všetky škody z rizika odcudzenia - 331 939,19 Eur.     

      

Poistenie strojov a zariadení      

Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika poistenia strojov - 663 878,38 Eur.    

      

Poistenie elektroniky      

Ročný limit plnenia pre všetky škody z rizika poistenia elektroniky - 331 939,19 Eur.    

      

      

      

Ročné poistné za predmet  poistenia  ………………………..    
      
     Poistné za celý predmet zákazky       ……………………….. 
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 Ponuka ceny služby   tabuľka č. 2 

      

Poistenie zodpovednosti za škodu       

Predmet poistenia  Poistná suma  Spôsob  Spoluúčasť Roč.sadzba  Ročné poistné 

   Eur poistenia   Eur v %o   

všeobecná - prevádzková zodpovednosť 
663 878,38  

 limit odškodnenia spoluúčasť 5 % min.100 Eur     

Trenčiansky samosprávny kraj           

všeobecná - prevádzková zodpovednosť     3 319 391,89  limit odškodnenia       

spolupoistené organizácie podľa príloh 1. a 3. (okrem  
zodpovednosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

pôsobnosti TSK)  
     spoluúčasť 5 % min.100 Eur     

      

      

      

Ročné poistné za predmet poistenia  ………………………..    
 
Poistné za celý predmet zákazky               ……………………….. 
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B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmet  zákazky je Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na roky 2014 – 2017 
(okrem poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK). 
 
Uchádzačovi sa umožňuje predloženie ponuky na celý predmet zákazky: 

 

Na základe Rámcovej dohody bude vypracovaná poistná zmluva. Na základe poistnej zmluvy budú 
vypracované potvrdenia poistenia pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. V  potvrdeniach bude uvedený ako poistník  Trenčiansky 
samosprávny kraj a ako poistení jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

V prípade vzniku nového subjektu patriaceho do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa bude poistenie 
riadiť podmienkami dohodnutými v tejto Rámcovej dohode. 

 
 Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie majetku: 

 

1.1 Komplexné živelné riziko – škody spôsobené: 

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, 

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, 
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u) krádež poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými 

náhodnými udalosťami. 

v) ľadochodmi, prívalom bahna, 

w) nárazom dopravného prostriedku, 

x) záplavou následkom búrkového prívalu, 

y) atmosferickými zrážkami, ťarchou snehu a námrazy, 

z) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosferickými 

zrážkami alebo katastrofickým lejakom.  

 

1.1.1 Osobitné dojednania 

 

1. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné  poškodenie alebo 

zničenie poistenej veci, ak  konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného 

majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka alebo správcu  poisteného 

majetku. 

2. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na pozemné komunikácie, mosty, koľajové 

dráhy, letiská, inžinierske siete, protipovodňové ochranné hrádze, objekty na tokoch, 

porasty a stromy,  ktoré sú majetkom poisteného. 

3. Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na 

demontáž/remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so 

znovuobstaraním alebo opravou veci poškodených, zničených alebo stratených pri 

poistnej udalosti. pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody. 

4. Dojednáva sa , že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené vandalizmom – 

úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej veci. 

5. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na prívodné alebo odvádzacie potrubie 

vodovodného zariadenia a potrubie alebo vykurovacie telesá ústredného, etážového 

alebo diaľkového kúrenia  alebo solárnych systémov v tom prípade, ak  k ich 

poškodeniu alebo zničeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody 

v potrubí .  

6. Dojednáva sa,  že poistenie sa vzťahuje na škody, ak boli poškodené alebo zničené 

kotly ústredného, diaľkového alebo etážového kúrenia, armatúry a zariadenia pripojené 

na potrubie unikajúcou  kvapalinou, parou alebo mrazom. 

 

1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia veci  

 

Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej veci 

nasledujúcim spôsobom: 

a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne 

otvorenie, 

b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom, 
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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 hrozbou násilia. 

 

1.2.1 Osobitné dojednania 

1.  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 (rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla, čln  

a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací 

prístroj, uhlová brúska a pod.) 

2. Dojednáva sa , že poistné krytie zahŕňa aj “ vnútorný a vonkajší vandalizmus “ 

Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie , alebo úmyselné zničenie 

poistenej veci spáchanej inou osobou ako poisteným  tým spôsobom, že si prerazí 

cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet 

poistenia. 

Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal 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 grafitami .  

 

 

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ /VRÁTANE PEŇAZÍ, CENNOSTÍ, CENÍN, 

CENNÝCH VECÍ Z POKLADNE, VRÁTANE CUDZÍCH/ PROTI ODCUDZENIU MIMO VECÍ 

ULOŽENÝCH NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE 

 

Zabezpečenie objektu  

Poistná suma do 4 979,09 Eur - uzamknutý objekt  /bez špecifikácie uzamykacieho systému/.  

Poistná suma do 8 298,48 Eur - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu 

a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky. 
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Poistná suma do 16 596,96 Eur - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu 

a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok, 

bezpečnostná závora alebo elektrické zabezpečovacie zariadenie so zvukovou signalizáciou alebo 

napojením na centrálny pult ochrany.   

Poistná suma do 33 193,92 Eur – 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 alebo  

elektronické zabezpečovacie zariadenie so zvukovou signalizáciou alebo napojením na centrálny 

pult ochrany. 

Nad 33 193,92 Eur – trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu. 

 

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PEŇAZÍ, CENNOSTÍ, CENNÍN, CENNÝCH VECÍ V MIESTNOSTI 
 
 
a) do 3 000 Eur - všetky vstupy do miestnosti musia byť zabezpečené pevnými dverami 

uzamykateľným bezpečnostným zámkom vybaveným bezpečnostnou profilovou cylindrickou 
vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu, osadenou zvonku 
nedemontovateľným spôsobom /nepresahujúcim  bezpečnostný štít viac ako 3mm /, odolnou 
voči vyhmataniu a vytlačeniu. Všetky otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými 
prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich mechanického poškodenia. Stupeň odolnosti 
trezoru pre tento limit je 0 / môže byť vyšší / alebo necertifikovaný.  
 

b) do 5 000 Eur - všetky vstupy do miestnosti musia byť zabezpečené pevnými dverami, 
uzamykateľnými bezpečnostným zámkom vybaveným bezpečnostnou profilovou cylindrickou 
vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu, osadenou zvonku 
nedemontovateľným spôsobom / nepresahujúcim  bezpečnostný štít viac ako 3 mm /, odolnou 
voči vyhmataniu a vytlačeniu. Všetky otvory musia byť  zabezpečené bežnými stavebnými 
prvkami, cez ktoré nie je možné   vniknúť bez ich mechanického poškodenia.  
 
 

1.3 Poistenie strojov a zariadení  

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov  a strojových zariadení akoukoľvek poistnou 

udalosťou, okrem udalostí zahrnutých v bode 1.1, 1.2  a výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane 

a náhle a obmedzuje alebo  vylučuje funkčnosť poisteného stroja. 

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) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom, 

c) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch, 

d) pádom stroja, 

e) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily, 

f) skrat el. prúdom a iným  pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/, 

g) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky, 

h) vniknutie cudzieho predmetu. 
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1.3.1 Osobitné dojednania  

 

1. Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do limitu 

plnenia  33 193,92 Eur pre každú poistnú udalosť. 

Odpratávacie, demolačné, demontážne  a remontážne viacnáklady vrátane: 

 náklady posudkového znalca, 

 náklady na hľadanie príčiny škody, 

 náklady na zemné a výkopové práce, 

 náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, 

v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky. 

2. Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú poistením kryté aj náklady na leteckú prepravu 

náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. Plnenie za 

tieto náklady je obmedzené sumou spolu 33 193,92 Eur. 

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. 

 

1.4 Poistenie elektroniky 

Poistením elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo 
zničenie elektronických zariadení. 
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) pádom stroja, 

c) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily, 

d) skrat el. prúdom a iným  pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/, 

e) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky, 

f) vniknutie cudzieho predmetu. 

 

1.4.1 Osobitné dojednania  

 

1. Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do limitu 

plnenia  33 193,92 Eur  pre každú poistnú udalosť. 

Odpratávacie, demolačné, demontážne  a remontážne náklady vrátane: 

 náklady posudkového znalca, 

 náklady na hľadanie príčiny škody, 

 náklady na zemné a výkopové práce, 

 náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, 

v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky. 
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2. Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky sú poistením kryté aj náklady na leteckú 

prepravu náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. 

Plnenie za tieto náklady je obmedzené sumou spolu 33 193,92 Eur. 

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. 

 

 

1.5 Poistenie pre prípad poškodenia  alebo zničenia skla 

Poistenie sa vzťahuje pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci – sklo, sklenené 
výplne, fólie na sklách -  akoukoľvek náhodnou udalosťou, okrem nasledovných prípadov: 

 

Poistenie sa nevzťahuje : 

 
 na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy, 
 na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí, 
 pri montáži a demontáži  poistených vecí, 
 na škody ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia, 
 na škody vzniknuté výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt. 

 

 
 

1.6 Poistné hodnoty 

1.6.1 Pri poistení na časové ceny sa sa dojednáva , že časovej  cene zodpovedá obstarávacia 

cena poistenej veci uvedená v účtovnej evidencii poisteného,  pričom poisťovňa nebude 

uplatňovať princíp podpoistenia 

1.6.2 Pri poistení na modifikované ceny sa dojednáva, že modifikovanej cene zodpovedá cena 

stanovená poisteným, ktorá je zároveň hornou hranicou poistného plnenia, pričom 

poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia 

1.6.3 Dojednáva sa, že v prípade parciálnych škôd ktoré budú dosahovať výšku maximálne 30 % 

zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci  sa bude plnenie poskytovať v nových cenách  

1.6.4 Časová hodnota zodpovedá primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo 

znovunadobudnutie novej veci  alebo veci porovnateľných vlastností v čase bezprostredne 

pred poistnou udalosťou, zníženú o opotrebenie a o hodnotu použiteľných zvyškov 

1.6.5 Nová hodnota zodpovedá primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo 

znovunadobudnutie novej veci  alebo veci porovnateľných vlastností v čase bezprostredne 

pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov 

1.6.6 Poistenie na prvé riziko sa po dohode oboch zmluvných strán dojednáva poistná suma 

nižšia, ako je poistená hodnota poisťovanej veci alebo súboru veci.  Tento spôsob poistenia 

musí byť výslovne uvedený v poistnej zmluve.  

1.6.7 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, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. 
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Obnovenie poistnej sumy poisťovňa 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. Poistné plnenie bude poukazované 

v novej hodnote. 

1.6.8 Prehľad poistných súm a min. limitov plnenia: tabuľka č. 1 

1.6.9 Spoluúčasť: pevne stanovená v tabuľke č. 1 

 

Požadovaný rozsah limitov odškodnenia z poistenia zodpovednosti za škodu 

právnických osôb 

 

Poistník/ poistený: Trenčiansky samosprávny kraj  

Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti ktoré nastanú v priebehu poistného 

obdobia : 663 878,38  Eur 

Spoluúčasť :  5 % min. 100,- Eur 

 

Spolupoistené organizácie: Organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  uvedené v Prílohách č.1, č. 2 (okrem škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) a č.3.  

Limit odškodenia pre  všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia / pre 

všetky spolupoistené organizácie spolu / : 3 319 391,89  Eur 

Spoluúčasť : 5 % min. 100,- Eur 

 

Limit odškodenia pre spolupoistené organizácie uvedené v Prílohe č.1 pre jednu a všetky 

poistné udalosti ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia pre každú organizáciu 

samostatne : 663 878,38  Eur. 

  

Limit odškodenia pre spolupoistené organizácie uvedené v Prílohe č. 2 (okrem škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK)   pre jednu a všetky poistné udalosti ktoré nastanú 

v priebehu poistného obdobia pre každú organizáciu samostatne : 497 908,78 Eur 

 

Limit odškodenia pre spolupoistené organizácie uvedené v Prílohe č.3 pre jednu a všetky 

poistné udalosti ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia pre každú organizáciu 

samostatne : 165 969,59 Eur 

 

2. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu 

právnických osôb :  

2.1 Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil 

poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla 

poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, 
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krádežou ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak 

poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. 

2.2 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre 

ktoré bolo v dobe trvania poistenia poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie 

nároku poškodeného na náhradu škody (poistný princíp "claims made") a škoda vznikla 

najneskôr 3 roky pred dňom platnosti a účinnosti poistnej zmluvy. 

2.3 Predmet poistenia: činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce 

poistenému z platných právnych predpisov a rozhodnutí štátnych orgánov. 

 

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody: 

a) vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce 

osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré 

poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť  okrem vecí, ktoré poistený prevzal na 

základe leasingovej zmluvy, 

b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,   

c) spôsobenú na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na 

spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci, 

d) vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského 

a dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou 

poisťovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne, vrátane pracovných úrazov, 

e) na  veciach, ktoré si zamestnanec odložil  pri  plnení  pracovných  úloh  alebo v priamej 

súvislosti  s ním na mieste  na to určenom, a  ak nie je také miesto určené, potom na  mieste, 

kde sa obvykle odkladajú,  

f) zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou 

nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za 

takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov, 

g) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak 

je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo splolupoisteného 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, 

h) zodpovednosť za škodu sociálnych zariadení, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej 

služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

v znení neskorších predpisov.  

 

Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie ostatných 

európskych štátov. 
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Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie 

poistiteľa,  za poisteného výdavky: 

a) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie bolo 

potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ je poistený 

povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, a to na všetkých stupňoch  

b) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo 

jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť. 

c) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom 

konaní vedenom proti poistenému. 
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Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

     Príloha č. 1  

Por.číslo  Názov organizácie  Adresa  IČO    

1. Hvezdáreň v Partizánskom Partizánske 34059105   

2. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Trenčín 34059202  

3. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Prievidza 34059130  

4. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Považská Bystrica 34059041  

5. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín 37915568   

6. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Bojnice 17335795   

7. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Považská Bystrica 00610411   

8. Nemocnica s poliklinikou Myjava Myjava 00610721   

9. Trenčianske múzeum v Trenčíne Trenčín 34059199   
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Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

   Príloha č. 2 

Por.číslo  Názov organizácie  Adresa  IČO  

1 Gymnázium, Jablonská 5, Myjava Myjava 00596680 

2 Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov Púchov 00160768 

3 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou  Bánovce nad Bebravou 17050227 

4 Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Partizánske 00160296 

5 Gymnázium Ivana Bellu, Novomestského 15, Handlová Handlová 00160601 

6 Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 00160270 

7 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín Trenčín 00160458 

8 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza Prievidza 00160750 

9 Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica  Považská Bystrica 00160741 

10 Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom  Dubnica nad Váhom 00160628 

11 Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava Myjava 00161381 

12 Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín Trenčín 00161438 

13 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom  Dubnica nad Váhom 00161586 

14 Stredná priemyselná škola, Ul. Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Považská Bystrica 00161594 

15 Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica Považská Bystrica 00162086 

16 Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Prievidza 00162094 

17 Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17,  Ilava Ilava 35675268 

18 Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín Trenčín 00161993 

19 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín Trenčín 00515159 

20 Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Trenčín 34056149 

21 Stredná  zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín Trenčín 00607363 

22 Stredná zdravotnícka škola,  Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica Považská Bystrica 00607002 

23 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza  Prievidza 42026407 

24 Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom  Dubnica nad Váhom 42026393 

25 Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín  Trenčín 42141451 

26 Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica  Považská Bystrica 42141443 

27 

Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými  zložkami Stredná odborná škola, 
Námestie  
SNP 5 , Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná 
akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske  Partizánske 37918826 
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28 
Spojená škola,  Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 
8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky  Nováky 42152551 

29 Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava  Myjava 37918354 

30 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza 00158577 

31 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov Púchov 00158569 

32 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Trenčín 351806 

33 Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom  Nové Mesto nad Váhom 893111 

34 Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom Brezová pod Bradlom 17050596 

35 Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom  Nové Mesto nad Váhom 161403 

36 Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne Lednické Rovne 00894907 

37 Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Pruské 159298 

38 Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 891436 

39 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Považská Bystrica 17050561 

40 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá Stará Turá 893188 

41 Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín Trenčín 17053668 

42 Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 159158 

43 Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín Trenčín 34074953 

44 Stredná odborná  škola, T. Vansovej 1054/45, Púchov  Púchov 632066 

45 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Trenčín 37922467 

46 Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou  Bánovce nad Bebravou 37922459 

47 Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová  Handlová 42024471 

48 Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie  Patrovec, Trenčianske Jastrabie 34000089 

49 Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 30999847 

50 Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA Bzince pod Javorinou 31118682 

51 Centrum sociálnych služieb - AVE Dubnica nad Váhom 00632384 

52 Centrum sociálnych služieb - DÔSTOJNOSŤ Horná Maríková 35651229 

53 Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC Horné Sŕnie 31822665 

54 Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná - Záriečie 00227404 

55 Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne Lednické Rovne 00630250 

56 Centrum sociálnych služieb - Jesienka Myjava 00596264 

57 Centrum sociálnych služieb - Bôrik Nitrianske Pravno 00648710 

58 Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca Nová Bošáca 34011641 

59 Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK Papradno 31202101 

60 Centrum sociálnych služieb - Partizánske Partizánske 00356883 
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61 Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Považská Bystrica 00632350 

62 Centrum sociálnych služieb - KOLONKA Púchov - Kolonka 00632368 

63 Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Púchov 17066913 

64 Centrum sociálnych služieb  Trenčín - Juh 34056505 

65 Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce Adamovské Kochanovce 00596175 

66 Centrum sociálnych služieb - ŇÁDEJ Dolný Lieskov 00632414 

67 Domov sociálnych služieb – Púchov - Nosice Púchov, Nosice 00628115 

68 HUMANITY – Centrum sociálnej pomoci Prievidza V, časť. V. Lehôtka 35653655 

69 Centrum sociálnych služieb - DOMINO Prievidza 00648701 

70 Centrum sociálnych služieb LÚČ Pruské 00632392 

71 Centrum sociálnych služieb -SLOVEN Slávnica 00632406 

72 Centrum sociálnych služieb - DEMY Trenčín 00351741 

73 Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie 00351725 

74 Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 42017769 
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Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

   Príloha č.3 

Por.číslo  Názov organizácie  Adresa  IČO  

1. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčín 34059172 

2. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Prievidza 34059113 

3. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považská Bystrica 34059067 

4. Centrum tradičnej kultúry v Myjave Myjava 34056335 

5. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Trenčín 35629011 

6. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi Prievidza 34059121 

7. Považská knižnica v Považskej Bystrici Považská Bystrica 34059059 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVNIA 

Uchádzač  predloží  návrh dohody v zmysle podmienok súťaže (podpísaný uchádzačom, jeho 
štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v nasledovnom znení: 
 
 

N Á V R H    D O H O D Y 

 

Rámcová dohoda  

na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na roky 
2014 - 2017 

 

uzatvorená v súlade s ustanovením Zákona č. 25/2006 Z.z  o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

 
 

Zmluvné strany 
 
 

Poistník:  Trenčiansky samosprávny kraj          
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín                  
Štatutárny zástupca: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

                   IČO: 36 126 624 
   DIČ: 2021613275 
   Bankové spojenie: ČSOB Slovensko a. s. 
                   Číslo účtu: 25801533/7500 

        
(ďalej len „poistník “) 

 
 
 

a 
 
Poisťovateľ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          (poisťovňa nie je platcom DPH) 
 

(ďalej len „poisťovňa“) 
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Predmet  Rámcovej dohody: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 – 2017 okrem poistenia zodpovednosti za 
škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

 

Na základe Rámcovej dohody bude vypracovaná poistná zmluva. Na základe poistnej zmluvy budú 
vypracované  potvrdenia poistenia pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. V  potvrdeniach bude uvedený ako poistník  Trenčiansky 
samosprávny kraj a ako poistení jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

V prípade vzniku nového subjektu patriaceho do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa bude poistenie 
riadiť podmienkami dohodnutými v tejto Rámcovej dohode. 

 
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie majetku: 

 

1.1 Komplexné živelné riziko – škody spôsobené: 

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, 

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) krádež poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými 

náhodnými udalosťami, 

v) ľadochodmi, prívalom bahna, 
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w) nárazom dopravného prostriedku, 

x) záplavou následkom búrkového prívalu, 

y) atmosferickými zrážkami, ťarchou snehu a námrazy, 

z) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosferickými 

zrážkami alebo katastrofickým lejakom.  

 

1.1.1 Osobitné dojednania 

 

1. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné  poškodenie alebo 

zničenie poistenej veci, ak  konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného 

majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka alebo správcu  poisteného 

majetku. 

2. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na pozemné komunikácie, mosty, koľajové 

dráhy, letiská, inžinierske siete, protipovodňové ochranné hrádze, objekty na tokoch, 

porasty a stromy,  ktoré sú majetkom poisteného. 

3. Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na 

demontáž/remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so 

znovuobstaraním alebo opravou veci poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej 

udalosti. pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody. 

4. Dojednáva sa , že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené vandalizmom – úmyselné 

poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej veci. 

5. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na prívodné alebo odvádzacie potrubie 

vodovodného zariadenia a potrubie alebo vykurovacie telesá ústredného, etážového alebo 

diaľkového kúrenia  alebo solárnych systémov v tom prípade, ak  k ich poškodeniu alebo 

zničeniu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v potrubí .  

6. Dojednáva sa,  že poistenie sa vzťahuje na škody, ak boli poškodené alebo zničené kotly 

ústredného, diaľkového alebo etážového kúrenia, armatúry a zariadenia pripojené na 

potrubie unikajúcou  kvapalinou, parou alebo mrazom. 

 

 

1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia veci  

 

Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej veci 

nasledujúcim spôsobom: 

a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne 

otvorenie, 

b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom, 

c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, ktoré 

môžu byť použité ako dôkazný prostriedok 

d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa 

zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, 
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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 hrozbou násilia. 

 

1.2.1 Osobitné dojednania 

1.  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 (rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla, čln  

a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, 

uhlová brúska a pod.) 

2. Dojednáva sa , že poistné krytie zahŕňa aj “ vnútorný a vonkajší vandalizmus “ 

Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie , alebo úmyselné zničenie poistenej 

veci spáchanej inou osobou ako poisteným  tým spôsobom, že si prerazí cestu do 

chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia. 

Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal 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 grafitami .  

 

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ  PROTI ODCUDZENIU MIMO VECÍ ULOŽENÝCH 

NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE 

 

Zabezpečenie objektu  

Poistná suma do 4 979,09 Eur - uzamknutý objekt  /bez špecifikácie uzamykacieho systému/  

Poistná suma do 8 298,48 Eur - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný 

štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky 

Poistná suma do 16 596,96 Eur - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu 

a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok, bezpečnostná 

závora alebo elektrické zabezpečovacie zariadenie so zvukovou signalizáciou alebo napojením na 

centrálny pult ochrany.   

Poistná suma do 33 193,92 Eur – 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 alebo  elektronické 

zabezpečovacie zariadenie so zvukovou signalizáciou alebo napojením na centrálny pult ochrany. 

Nad 33 193,92 Eur – trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu. 
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SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PEŇAZÍ, CENNOSTÍ, CENNÍN, CENNÝCH VECÍ Z POKLADNE 
VRÁTANE CUDZÍCH V MIESTNOSTI 
 
 
a) do 3 000 Eur - všetky vstupy do miestnosti musia byť zabezpečené pevnými dverami uzamykateľným  

bezpečnostným zámkom vybaveným bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou chránenou 
bezpečnostným štítom proti rozlomeniu, osadenou zvonku nedemontovateľným spôsobom  
/nepresahujúcim  bezpečnostný štít viac ako 3mm /, odolnou voči vyhmataniu a vytlačeniu. Všetky 
otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich 
mechanického poškodenia. Stupeň odolnosti trezoru pre tento limit je 0 / môže byť vyšší / alebo 
necertifikovaný. 
 

b) do 5 000 Eur - všetky vstupy do miestnosti musia byť zabezpečené pevnými dverami, 
uzamykateľnými bezpečnostným zámkom vybaveným bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou 
chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu, osadenou zvonku nedemontovateľným 
spôsobom / nepresahujúcim bezpečnostný štít viac ako 3mm /, odolnou voči vyhmataniu 
a vytlačeniu. Všetky otvory musia byť  zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je 
možné vniknúť bez ich mechanického poškodenia.  

 
 

1.3 Poistenie strojov a zariadení  

 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov  a strojových zariadení akoukoľvek poistnou 

udalosťou, okrem udalostí zahrnutých v bode 1.1, 1.2  a výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane 

a náhle a obmedzuje alebo  vylučuje funkčnosť poisteného stroja. 

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) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom, 

c) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch, 

d) pádom stroja, 

e) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily, 

f) skrat el. prúdom a iným  pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/, 

g) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky, 

h) vniknutie cudzieho predmetu. 

 

1.3.1 Osobitné dojednania  

 

1. Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do limitu plnenia  

33 193,92 Eur pre každú poistnú udalosť. 

Odpratávacie, demolačné, demontážne  a remontážne viacnáklady vrátane: 

 náklady posudkového znalca, 

 náklady na hľadanie príčiny škody, 

 náklady na zemné a výkopové práce, 

 náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, 

v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky. 

2. Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú poistením kryté aj náklady na leteckú prepravu 

náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. Plnenie za tieto 

náklady je obmedzené sumou spolu 33 193,92 Eur. 
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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. 

 

1.4 Poistenie elektroniky 

 

Poistením elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie alebo zničenie 
elektronických zariadení. 
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) pádom stroja, 

c) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily, 

d) skrat el. prúdom a iným  pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/, 

e) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky 

f) vniknutie cudzieho predmetu 

 

1.4.1 Osobitné dojednania  

 

1. Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do limitu 

plnenia  33 193,92 Eur  pre každú poistnú udalosť. 

Odpratávacie, demolačné, demontážne  a remontážne náklady vrátane: 

 náklady posudkového znalca, 

 náklady na hľadanie príčiny škody, 

 náklady na zemné a výkopové práce, 

 náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, 

v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky. 

2. Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky sú poistením kryté aj náklady na leteckú prepravu 

náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. Plnenie za tieto 

náklady je obmedzené sumou spolu 33 193,92 Eur. 

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. 

 

1.5 Poistenie pre prípad poškodenia  alebo zničenia skla 

 

Poistenie sa vzťahuje pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci – sklo, sklenené 

výplne, fólie na sklách -  akoukoľvek náhodnou udalosťou, okrem nasledovných prípadov: 

 

Poistenie sa nevzťahuje : 

 

 na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy, 
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 na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí, 

 pri montáži a demontáži  poistených vecí, 

 na škody ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia, 

 na škody vzniknuté výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt. 

 

1.6 Poistné hodnoty 

 

1.6.1 Pri poistení na časové ceny sa sa dojednáva , že časovej  cene zodpovedá obstarávacia cena 

poistenej veci uvedená v účtovnej evidencii poisteného,  pričom poisťovňa nebude uplatňovať 

princíp podpoistenia 

1.6.2 Pri poistení na modifikované ceny sa dojednáva, že modifikovanej cene zodpovedá cena 

stanovená poisteným, ktorá je zároveň hornou hranicou poistného plnenia, pričom poisťovňa 

nebude uplatňovať princíp podpoistenia 

1.6.3 Dojednáva sa, že v prípade parciálnych škôd ktoré budú dosahovať výšku maximálne 30 % zo 

stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci  sa bude plnenie poskytovať v nových cenách  

1.6.4 Časová hodnota zodpovedá primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie 

novej veci  alebo veci porovnateľných vlastností v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, 

zníženú o opotrebenie a o hodnotu použiteľných zvyškov 

1.6.5 Nová hodnota zodpovedá primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie 

novej veci  alebo veci porovnateľných vlastností v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, 

zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov 

1.6.6 Poistenie na prvé riziko sa po dohode oboch zmluvných strán dojednáva poistná suma nižšia, 

ako je poistená hodnota poisťovanej veci alebo súboru veci.  Tento spôsob poistenia musí byť 

výslovne uvedený v poistnej zmluve.  

1.6.7 Poistenie sa dojednáva na l. riziko.  Pod pojmom “poistenie na prvé  riziko” sa rozumie “poistenie 

na prvé 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, 

poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej 

sumy poisťovňa 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. Poistné plnenie bude poukazované v novej hodnote. 

1.6.8 Prehľad poistných súm a min. limitov plnenia: príloha č. 4 rámcovej dohody. 

1.6.9 Spoluúčasť : pevne stanovená v prílohe č. 4 rámcovej dohody. 

 

Požadovaný  rozsah limitov odškodnenia z poistenia zodpovednosti za škodu právnických osôb 

 

Poistník/ poistený: Trenčiansky samosprávny kraj  

Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia : 663 

878,38  Eur 

Spoluúčasť :  5 % min. 100,- Eur 
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Spolupoistené organizácie: Organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  uvedené v Prílohách č. 1, č. 2 a č. 3 rámcovej dohody okrem škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

Limit odškodenia pre  všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia / pre všetky 

spolupoistené organizácie spolu / : 3 319 391,89  Eur. 

Spoluúčasť: 5 % min. 100,- Eur. 

 

Limit odškodenia pre spolupoistené organizácie uvedené v Prílohe č. 1 rámcovej dohody  pre jednu 

a všetky poistné udalosti ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia pre každú organizáciu samostatne : 

663 878,38  Eur. 

  

Limit odškodenia pre spolupoistené organizácie uvedené v Prílohe č.2 rámcovej dohody  pre jednu 

a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia pre každú organizáciu 

samostatne : 497 908,78 Eur. 

 

Limit odškodenia pre spolupoistené organizácie uvedené v Prílohe č.3rámcovej dohody pre jednu 

a všetky poistné udalosti ktoré  nastanú v priebehu poistného obdobia pre každú organizáciu samostatne: 

165 969,59 Eur. 

 

2.       Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb:  

2.1 Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil 

poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému 

na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, krádežou ako aj 

inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu 

zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. 

2.2 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre ktoré 

bolo v dobe trvania poistenia poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku 

poškodeného na náhradu škody (poistný princíp "claims made") a škoda vznikla najneskôr 

3 roky pred dňom platnosti a účinnosti poistnej zmluvy. 

2.3 Predmet poistenia: 

činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení    

neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov 

a rozhodnutí štátnych orgánov. 

 

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody: 

 

a) vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce osoby 

požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré poistený 

prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť  okrem vecí, ktoré poistený prevzal na základe 

leasingovej zmluvy, 

b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,   

c) spôsobenú na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, 

opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci, 
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d) vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového 

poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou poisťovňou a regresné 

náhrady Sociálnej poisťovne, vrátane pracovných úrazov, 

e) na  veciach, ktoré si zamestnanec odložil  pri  plnení  pracovných  úloh  alebo v priamej súvislosti  

s ním na mieste  na to určenom, a  ak nie je také miesto určené, potom na  mieste, kde sa obvykle 

odkladajú,  

f) zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou 

nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za takúto 

škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov, 

g) vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak je 

s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo splolupoisteného 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, 

h) zodpovednosť za škodu sociálnych zariadení, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej 

služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

v znení neskorších predpisov,  

 

Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie ostatných 

európskych štátov. 

 

Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie 

poistiteľa,  za poisteného výdavky: 

a) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie bolo 

potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ je poistený 

povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, a to na všetkých stupňoch , 

b) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo jeho 

zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, 

c) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní 

vedenom proti poistenému, 

 
 
 
Miesto poskytnutia služby 

Miestna platnosť: 

Poistenie majetku – územie SR  

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu – územie SR + Európa 

 

Lehota poskytnutia služby 

Začiatok poistenia: 1.1.2014                    

Trvanie poistenia do: 31.12.2017           

 

Výpovedná lehota: 

Rámcová dohoda je uzatvorená na dobu štyroch rokov. 

 

Cena za poskytnutie služby 

Cena je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách,  v znení neskorších predpisov a je vyjadrená 

v EUR. 
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Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.  

 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

Sadzby pre výpočet poistného uvedené v rámcovej dohode sú záväzné po celú dobu poistenia. 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny poistných súm podľa aktuálneho stavu poisteného majetku.  

 

Platobné podmienky a fakturácia – splatnosť poistného 

Poistné bude hradené poistníkom v štvrťročných splátkach podľa výmeru (faktúra) poistného k poistnej 

zmluve, ktorá bude uzavretá v zmysle rámcovej dohody. Dátum splatnosti na faktúre je minimálne 14 dní 

od dátumu doručenia faktúry. 

 

 

 

Oznámenie poistnej udalosti 

Poistnú udalosť je poistený povinný oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu telefonicky na číslo 

.................................. alebo písomne do 14 dní od okamihu, kedy sa o vzniku poistnej udalosti dozvedel, 

na adresu: 

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

 

Poistné plnenie 

Poistné plnenie z majetkového poistenia sa poukazuje na účet poistenej organizácie. Vybavovací list – 

oznámenie o poistnom plnení bude zaslaný poistenému a na vedomie poistníkovi. 

Poistné plnenie z poistenia zodpovednosti sa poukazuje poškodenému. Vybavovací list – oznámenie 

o poistnom plnení bude zaslaný poškodenému, poistenému a na vedomie poistníkovi. 

 

Poisťovateľ je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrťročne do 10 kalendárnych dní 

nasledovného mesiaca. Súčasťou zoznamu poistných udalostí bude vyhodnotenie aktuálnej škodovosti 

poistnej zmluvy. 

 

Potvrdenia poistenia pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja spracuje poisťovateľ v termíne do 31. 1. 2014. 
 

Poistenie sa riadi a rozsah poistenia určujú ustanovenia Rámcovej dohody na poistenie majetku 

a zodpovednosti za škodu na roky 2014 - 2017, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a je 

nadradená ustanoveniam  Všeobecných poistných podmienok, Osobitných poistných podmienok 

a Zmluvných dojednaní.  

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy možno vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných 

obidvomi zmluvnými stranami. 

Právny predpis, podľa ktorého sa rámcová dohoda uzatvára: Občiansky zákonník v platnom znení 

a poistnými podmienkami pre poistenie majetku, poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za 

škodu právnických osôb a zmluvnými dojednaniami k poisteniu sa viažucimi. 

Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné 

súdy Slovenskej republiky. 

Omeškanie úhrad sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

Sprostredkovateľom poistenia v tomto poistení na roky 2014 – 2017  je spoločnosť BRASCO SK s.r.o., 

Jilemnického 2, 911 01  Trenčín, IČO: 44403496, DIČ: 2022712120. 



v 

Verejná súťaž podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 

49 
 

Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

Účinnosť rámcovej dohody je od 1. 1. 2014. 

 
PRÍLOHY 
 
1. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho kraja – príloha č. 1 

2. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho kraja – príloha č. 2 

3.    Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho kraja – príloha č. 3 

4. Cena služby – príloha č. 4 

5. Cena služby – príloha č. 5 

6. Všeobecné poistné podmienky, osobitné poistné podmienky, zmluvné dojednania atď. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa  
 
 
 
 
 
 
                                                 
................................................................ 
         MUDr. Pavol Sedláček, MPH                                                                         
                       predseda                                                                        
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
................................................................ 
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Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

     Príloha č. 1  

Por.číslo  Názov organizácie  Adresa  IČO    

1. Hvezdáreň v Partizánskom Partizánske 34059105   

2. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Trenčín 34059202  

3. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Prievidza 34059130  

4. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Považská Bystrica 34059041  

5. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín 37915568   

6. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Bojnice 17335795   

7. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Považská Bystrica 00610411   

8. Nemocnica s poliklinikou Myjava Myjava 00610721   

9. Trenčianske múzeum v Trenčíne Trenčín 34059199   
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Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

   Príloha č. 2 

Por.číslo  Názov organizácie  Adresa  IČO  

1 Gymnázium, Jablonská 5, Myjava Myjava 00596680 

2 Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov Púchov 00160768 

3 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou  Bánovce nad Bebravou 17050227 

4 Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Partizánske 00160296 

5 Gymnázium Ivana Bellu, Novomestského 15, Handlová Handlová 00160601 

6 Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 00160270 

7 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín Trenčín 00160458 

8 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza Prievidza 00160750 

9 Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica  Považská Bystrica 00160741 

10 Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom  Dubnica nad Váhom 00160628 

11 Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava Myjava 00161381 

12 Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín Trenčín 00161438 

13 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom  Dubnica nad Váhom 00161586 

14 Stredná priemyselná škola, Ul. Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Považská Bystrica 00161594 

15 Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica Považská Bystrica 00162086 

16 Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Prievidza 00162094 

17 Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17,  Ilava Ilava 35675268 

18 Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín Trenčín 00161993 

19 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín Trenčín 00515159 

20 Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Trenčín 34056149 

21 Stredná  zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín Trenčín 00607363 

22 Stredná zdravotnícka škola,  Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica Považská Bystrica 00607002 

23 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza  Prievidza 42026407 

24 Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom  Dubnica nad Váhom 42026393 

25 Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín  Trenčín 42141451 

26 Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica  Považská Bystrica 42141443 

27 
Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými  zložkami Stredná odborná škola, 
Námestie  Partizánske 37918826 
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SNP 5 , Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná 
akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske  

28 
Spojená škola,  Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 
8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky  Nováky 42152551 

29 Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava  Myjava 37918354 

30 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza 00158577 

31 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov Púchov 00158569 

32 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Trenčín 351806 

33 Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom  Nové Mesto nad Váhom 893111 

34 Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom Brezová pod Bradlom 17050596 

35 Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom  Nové Mesto nad Váhom 161403 

36 Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne Lednické Rovne 00894907 

37 Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Pruské 159298 

38 Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 891436 

39 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Považská Bystrica 17050561 

40 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá Stará Turá 893188 

41 Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín Trenčín 17053668 

42 Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 159158 

43 Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín Trenčín 34074953 

44 Stredná odborná  škola, T. Vansovej 1054/45, Púchov  Púchov 632066 

45 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Trenčín 37922467 

46 Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou  Bánovce nad Bebravou 37922459 

47 Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová  Handlová 42024471 

48 Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie  Patrovec, Trenčianske Jastrabie 34000089 

49 Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 30999847 

50 Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA Bzince pod Javorinou 31118682 

51 Centrum sociálnych služieb - AVE Dubnica nad Váhom 00632384 

52 Centrum sociálnych služieb - DÔSTOJNOSŤ Horná Maríková 35651229 

53 Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC Horné Sŕnie 31822665 

54 Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná - Záriečie 00227404 

55 Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne Lednické Rovne 00630250 

56 Centrum sociálnych služieb - Jesienka Myjava 00596264 

57 Centrum sociálnych služieb - Bôrik Nitrianske Pravno 00648710 
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58 Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca Nová Bošáca 34011641 

59 Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK Papradno 31202101 

60 Centrum sociálnych služieb - Partizánske Partizánske 00356883 

61 Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Považská Bystrica 00632350 

62 Centrum sociálnych služieb - KOLONKA Púchov - Kolonka 00632368 

63 Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Púchov 17066913 

64 Centrum sociálnych služieb  Trenčín - Juh 34056505 

65 Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce Adamovské Kochanovce 00596175 

66 Centrum sociálnych služieb - ŇÁDEJ Dolný Lieskov 00632414 

67 Domov sociálnych služieb – Púchov - Nosice Púchov, Nosice 00628115 

68 HUMANITY – Centrum sociálnej pomoci Prievidza V, časť. V. Lehôtka 35653655 

69 Centrum sociálnych služieb - DOMINO Prievidza 00648701 

70 Centrum sociálnych služieb LÚČ Pruské 00632392 

71 Centrum sociálnych služieb -SLOVEN Slávnica 00632406 

72 Centrum sociálnych služieb - DEMY Trenčín 00351741 

73 Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie 00351725 

74 Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 42017769 
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Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

   Príloha č.3 

Por.číslo  Názov organizácie  Adresa  IČO  

1. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčín 34059172 

2. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Prievidza 34059113 

3. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považská Bystrica 34059067 

4. Centrum tradičnej kultúry v Myjave Myjava 34056335 

5. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Trenčín 35629011 

6. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi Prievidza 34059121 

7. Považská knižnica v Považskej Bystrici Považská Bystrica 34059059 
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 Cena služby       Príloha č. 4 

Komplexné prípadne združené živelné poistenie        

Predmet poistenia  Poistná suma  Spôsob  Spoluúčasť 
Poistné 
plnenie Roč.sadzba  Ročné poistné 

   Eur  poistenia   Eur  v %o   

Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný - v novej cene 605 000 000,00 na novú cenu 5 % min. 100 
nová cena 

    

Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí  14 000 000,00 na novú cenu 5 % min. 100 nová cena     

Zásoby 800 000,00 
na účtovnú 

cenu 5 % min. 100 
nová cena 

    

Obstaranie dlhodobého majetku 1 700 000,00 na novú cenu 5 % min. 100 nová cena     

odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne    nová cena     

náklady  166 000,00 na prvé riziko 5 % min. 100      

náklady posudkového znalca          

náklady na hľadanie príčiny škody            

náklady na zemné a výkopové práce            

náklady spojené s dodatoč.projektovými a plánovacími prác.            

náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami             

za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas             

sviatkov, ako aj expresné príplatky            

        

Poistenie pre prípad odcudzenia veci       

Predmet poistenia  Poistná suma Spôsob  Franšíza  Roč.sadzba  Ročné poistné 

  Eur poistenia  Eur  
Poistné 
plnenie v %o   

súbor samostatne hnuteľ. vecí a súbor. vecí   50 000,00 na prvé riziko 100 nová cena     

krátkodobý  hmotný majetok - operatívna evidencia 16 600,00 na prvé riziko 50 nová cena     

súbor zásob  50 000,00 na prvé riziko 100 nová cena     

krádež peňazí, cenností, cenín, cenných vecí 
z pokladne, vrátane cudzích 40 000,00  na prvé riziko 50 

nová cena 
    

preprava finančnej hotovosti  16 600,00 na prvé riziko 50 nová cena     

stavebné súčasti budov poisteného 66 500,00 na prvé riziko 50 nová cena     

úmyselné poškodenia - vandalizmus 66 500,00 na prvé riziko 50 nová cena     
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Poistenie strojov a zariadení       

Predmet poistenia  Poistná suma  Spôsob  Spoluúčasť Poistné plnenie Roč.sadzba  Ročné poistné 

   Eur poistenia   Eur  v %o   

stroje, prístroje a zariadenia 5 000 000,00 
na novú 

cenu  5 % min. 100 
nová cena 

   

technolog.zariadenia, ktoré sú súčasťou  stavieb vedené 
na účte 021 a 042*** 

166 000,00 

        na 
prvé 
riziko 5 % min. 100 

nová cena 

   

   nová cena    

        

Poistenie elektroniky       

Predmet poistenia  Poistná suma Spôsob  Spoluúčasť Poistné plnenie Roč.sadzba  Ročné poistné 

  Eur poistenia  Eur   v %o   

súbor elektroniky ktorá je vedená v účtovníctve 
poisteného  12 000 000,00 

na novú 
cenu  5 % min. 100 

nová cena 

    

       

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla       

Predmet poistenia  Poistná suma Spôsob  Franšíza Poistné plnenie Roč.sadzba  Ročné poistné 

  Eur poistenia   Eur  v %o   

súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla       nová cena     

vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov 16 600,00 
na prvé 
riziko 50 

nová cena 
    

súbor skiel, pultov, vitrín vo vnútri budov 16 600,00 
na prvé 
riziko 50 

nová cena 
    

svetelné a neónove nápisy alebo reklamy  16 600,00 
na prvé 
riziko 50 

nová cena 
    

        

       

    ROČNÉ POISTNÉ SPOLU :    
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Požadovaný minimálny rozsah limitov plnenia :      

Komplexné prípadne združené živelné poistenie       

Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika povodeň 6 638 783,77 Eur, pre ostané riziká /združený živel okrem povodne/  
                                                                                                                                                                                                                                        33.193 918,87 Eur 

      

Poistenie pre prípad odcudzenia veci      

Ročný limit plnenia pre všetky škody z rizika odcudzenia - 331 939,19 Eur.     

      

Poistenie strojov a zariadení      

Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika poistenia strojov - 663 878,38 Eur.    

      

Poistenie elektroniky      

Ročný limit plnenia pre všetky škody z rizika poistenia elektroniky - 331 939,19 Eur.    

      

      

      

       Ročné poistné za predmet  poistenia  ………………………..    
    
 Poistné za celý predmet zákazky                             ……………………….. 
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Poistné za celý predmet zákazky                             ……………………….. 
 

 

 
 
 
 

Cena služby   Príloha č. 5 

      

Poistenie zodpovednosti za škodu       

Predmet poistenia  Poistná suma  Spôsob  Spoluúčasť Roč.sadzba  Ročné poistné 

   Eur poistenia   Eur v %o   

všeobecná - prevádzková zodpovednosť 
663 878,38  

 limit odškodnenia spoluúčasť 5 % min.100 Eur     

Trenčiansky samosprávny kraj           

všeobecná - prevádzková zodpovednosť     3 319 391,89  limit odškodnenia       

spolupoistené organizácie podľa príloh 1. a 3. (okrem  
zodpovednosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

pôsobnosti TSK)  
     spoluúčasť 5 % min.100 Eur     

      

      

      

           Ročné poistné za predmet poistenia        ………………………..    
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