
 

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 
Tatranská Lomnica 18,  059 60  Vysoké Tatry 

 
Vysoké Tatry, 6. februára 2013 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku 

„Poistenie majetku CKVIII“ 
 
 
(1) Identifikácia obstarávateľa 
 

názov a sídlo: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 
Tatranská Lomnica 18 
059 60 Vysoké Tatry 

IČO:                     00 166 529                        
 

kontaktné miesto: Euro Dotácie, a.s. 
   Na Šefranici 1280/8  
   010 01  Žilina 
kontaktná osoba: Ing. Martin Chachula 
kontakt:  +421 41 5665 268 

 
(2) Identifikácia predmetu obstarávania 

 
Poistenie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti pre 
prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.  

 
Požiadavky pre predmet obstarávania sú uvedené v nasledovnom prehľade: 

 

Odhadované ročné poistené pri sadzba 0,7 ‰ je v sume 2 033,50 EUR. 

Celková predpokladaná hodnota poisteného majetku je premenlivá až do 
2 905 000,00 EUR. 

Miesta poistenia majetku: 

 Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 14 579, 059 60  Vysoké Tatry 

 Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 6, 059 60  Vysoké Tatry 

 Astronomický ústav SAV, Stará Lesná 281, 059 52 

 Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 188, 059 60  Vysoké Tatry 
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názov počet MJ opis 

Poistenie majetku 1 poistný 
balík 

- zakúpený majetok je nový – zakúpený vcelku 
alebo zhotovený pre účely projektu.  Z poistenia 
budú vylúčené závady spadajúce pod záručnú 
dobu, ktorá je u všetkých dodaných položiek 
minimálne 24 mesiacov; 

- po zaradení príslušnej položky do evidencie 
majetku bude uzatvorený dodatok k zmluve 
o poistení konkretizujúci výšku ďalšej splátky  
poistného; 

- na základe oznámenia poistenca o ukončení 
prevádzkovania niektorej  časti poisteného 
majetku, poisťovateľ v lehote nie dlhšej ako 4 
týždne umožní vyradenie tejto položky zo 
zoznamu poistených predmetov a upraví  ďalšiu 
splátku poistného; 

- druh poisteného majetku - prístroje na 
astronomické pozorovania s príslušenstvom 
(kamery a pod.), výpočtová a komunikačná 
technika (vrátane káblových rozvodov). Hodnota 
jednotlivých položiek je v rozmedzí od 2 917 EUR 
do 600 240 EUR; 

- vzhľadom na lehoty riešenia projektu v prípade, 
ak nastane poistná udalosť, poisťovateľ 
bezodkladne po oznámení poistnej udalosti 
a dodaní potrebných  podkladov od poistenca do 
15 dní vyplatí poistné krytie; 

- spoluúčasť poistenca na jednej poistnej udalosti 
bude 30,00 EUR 
 

 
(3) Financovanie predmetu obstarávania 
 
Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho 
rozpočtu. 
 
Zákazka je realizovaná v rámci projektu s nasledovnou identifikáciou: 

 
Názov projektu:  Centrum kozmických výskumov – budovanie technickej infraštruktúry 
Operačný program:   Výskum a vývoj 
Spolufinancovanie fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja 

  Opatrenie:   1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a 
vývoja 
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(4) Podmienky účasti 

Jednotliví uchádzači predložia k cenovej ponuke aj doklad o oprávnení poskytovať služby 
poistenia (výpis z obchodného, resp. živnostenského registra). V prípade, že je uchádzač 
zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, je platným dokladom aj kópia 
potvrdenia úradu pre verejné obstarávanie. V rámci súťaže uchádzač originál dokladu, resp. 
úradne overenú kópiu dokladu.  

 
(5) Lehoty 

Predloženie cenovej ponuky:  do 20.02.2013 do 10:00 hod. 

     osobné doručenie - v pracovnej dobe 08:00 – 15:00  

Otváranie obálok:   20.02.2013 o 11:00 hod. 

Oznámenie o výsledku:  najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia 

Lehota viazanosti ponúk:  30.06.2013 

 
(6) Podmienky predloženia cenovej ponuky 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

-  identifikáciu uchádzača, 

- doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu (4) 

- určenie ceny ponúkaných služieb (uchádzač vyplní prílohu č.01 výzvy), 

 
(7) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky 

Euro Dotácie, a.s. 

Na Šefranici 1280/8 

010 01 Žilina 

kontaktná osoba: Ing. Martin Chachula 

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri osobnom odovzdaní 
bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať 
miesto, dátum a čas prevzatia. 

Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo) 
a označenie „Súťaž – Poistenie majetku pre CKVIII - Neotvárať“.  V prípade neuvedenia tohto 
označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky. 

Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku.  

 
(8) Kritérium hodnotenia 
Najnižšia sadzba pre poistenie majetku vyjadrená v ‰ 
 
(9) Ostatné informácie 
 
S výhercom bude uzatvorená zmluva medzi poisťovateľom a poistencom. Po zaradení príslušnej 
položky do evidencie majetku bude uzatvorený dodatok k zmluve o poistení konkretizujúci výšku 
ďalšej splátky  poistného. 
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Poisťovateľ si je vedomý, že na jeho návrh na poistenie majetku sa vzťahujú ustanovenia 
o verejnom obstarávaní. 
 
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 
dokumentácie tejto zákazky. 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Aleš Kučera, CSc. 
štatutárny zástupca 
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – štruktúra cenovej ponuky 
 

Opis rozpočtovej položky Merná jednotka Počet merných 
jednotiek 

percentuálna sadzba pre 
poistenie majetku (‰) 

Poistenie majetku CKVIII poistný balík 1  
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