MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: ÚpIA-229-17/2019-OOTSaIKT

Bratislava, 01 apríl 2019
Počet listov: 6
Počet príloh: 1/8

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba: Mgr. Fedor Ščitov
Telefón:
0960/317 666
E-mail:
fedor.scitov@mod.gov.sk
2. Predmet zákazky

2.1 Názov predmetu zákazky:
„Poistenie exponátov vystavovateľa – Ministerstva obrany Slovenskej republiky proti
krádeži, poškodeniu, vandalizmu a živlu počas veľtrhu IDET 2019 v Brne“
2.2 Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poistenie vojenskej techniky a materiálu rezortu obrany SR
použitého ako exponáty vystavované na Výstavisku BVV Veletrhy Brno v rámci
Medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2019 v Brne, v dňoch
27.05.2019 až 31.05.2019 (t. j. 5 dní).
Požaduje sa krátkodobé poistenie vystavovaného hnuteľného majetku OS SR a MO SR
na nasledovné poistné riziká:
– krádež, poškodenie bez ohľadu na známky vlámania alebo ich absenciu počas
celej doby prípravy a realizácie veľtrhu,
– vandalizmus spôsobený známou / neznámou osobou počas celej doby prípravy
a realizácie veľtrhu,
– živel (povodeň, požiar, voda, sneh, vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy) a s ním
spojené poškodenie exponátov spôsobené prírodnými silami, vplyvom havárie
technologických zariadení alebo nepriamym pôsobením uvedených živlov (pád
stromu, budovy, a pod.) počas celej doby prípravy a realizácie veľtrhu.
Výzva na predkladanie ponúk
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Vojenská technika a materiál budú počas prípravných prác a otváracích hodín veľtrhu
pod dohľadom obsluhy OS SR. V čase mimo otváracích hodín výstaviska bude stráženie
zabezpečené strážnou službou.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
druh zákazky: služba
P. č.
1.
2.
3.

Názov položky

poistenie hnuteľných vecí (viď prílohy Výzvy) na prípad
krádeže, poškodenia
poistenie hnuteľných vecí (viď prílohy Výzvy) na prípad
vandalizmu
poistenie hnuteľných vecí (viď prílohy Výzvy) na prípad
pôsobenia živlu

2.3.1 Druhy a množstvo poisťovaných exponátov
Podrobné vymedzenie poisťovaného majetku predmetu zákazky je uvedené
v prílohe č.1 k tejto Výzve – Návrh poistnej zmluvy a jej príloh (príloha č. 3
k poistnej zmluve).
2.3.2 Požiadavky a minimálne poistné podmienky
Požadovaná minimálna poistná suma: 9 576 472,13 Eur
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 66510000-8
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je
rozdelený na časti.
2.6 Poistenie je určené pre:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
2.7 Termín poskytnutia služby predmetu zákazky:
Najneskôr od 27.05.2019 (00:00 hod.) do 31.05.2019 (24:00 hod.) (t. j. 5 dní)
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Poistná zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 5 000,00 €
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12.04.2019 o 13:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť oskenované/fotokópie/ v PDF formáte, a to emailom na adresu
verejného obstarávateľa:
fedor.scitov@mod.gov.sk
Spôsob doručenia ponúk:
- e-mailom, s označením predmetu správy: „PONUKA - IDET 2019“
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude brať do úvahy.
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5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu platného dokladu o oprávnení poskytovať službu predmetu zákazky (poistenia
hnuteľného majetku), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača na poskytnutie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1 aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6.2 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
6.3. Uchádzači predložia návrh poistnej zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy v ktorom
doplnia:
– identifikačné údaje uchádzača,
– návrh zmluvných podmienok v časti poistnej zmluvy, kde je to umožnené (čl. 7 bod 6.7
zmluvy), a to podľa podmienok stanovených v návrhu poistnej zmluvy podľa prílohy č.
1 tejto Výzvy,
– špecifikáciu poistenia exponátov s uvedením typu poistenia, prípadne iného označenia
poistenia, poistných podmienok a iných charakteristík jednotlivých poistení uvedených
v ponuke, prípadne ďalších informácií v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Špecifikácia poistenia exponátov musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými
v bode 2.2. a 2.3. a 3. tejto Výzvy a jej príloh (musí byť súčasťou príloh poistnej
zmluvy, ktorú uchádzač predloží vo svojej ponuke) Súčasťou špecifikácie môže byť aj
Informačný dokument o poistnom produkte zodpovedajúci predmetu zákazky podľa
tejto Výzvy, tento sa stane prílohou poistnej zmluvy – v prípade predloženia
Informačného dokumentu o poistnom produkte uchádzačom.
– Uchádzač predloží k návrhu poistnej zmluvy všetky zmluvné podmienky vzťahujúce sa
pre daný druh poistenia (všeobecné prípadne aj osobitné zmluvné podmienky), ktoré
budú prílohou uzatvorenej zmluvy. Zmluvné podmienky, ktoré uchádzač nepredloží
v ponuke, nebudú súčasťou zmluvného vzťahu.
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 6.1. tejto Výzvy
7.2. Čestného vyhlásenia podľa bodu 6.2. tejto Výzvy
7.3. Návrh poistnej zmluvy s náležitosťami podľa bodu 6.3. tejto Výzvy
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7.4. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru nižšie na predmet zákazky, t. j. poistenie
exponátov podľa tejto Výzvy, pričom cena za predmet zákazky musí byť uvedená
v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná a musia v nej byť
zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky podľa tejto Výzvy a jej
prílohy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť
doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).

VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky: Poistenie exponátov vystavovateľa – Ministerstva obrany
Slovenskej republiky proti krádeži, poškodeniu, vandalizmu a živlu počas veľtrhu IDET
2019 v Brne
Údaje o uchádzačovi:
Uchádzač:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................
Údaje pre potreby poskytnutia služby: (kontaktná osoba, telefón, e-mailová adresa)
Tabuľka č. 1
Súhrn poistného
A
P.č.

B
Druh

C
Celková poistná suma v EUR

D
Jednorazové
poistné v EUR
za poistné
obdobie

1. [Živelné poistenie]*
9 576 472,13
2. [Poistenie proti krádeži]*
9 576 472,13
3. [Poistenie proti vandalizmu]*
9 576 472,13
4. [Poistenie proti poškodeniu]*
9 576 472,13
Poistné za obdobie od 27.05.2019 do 31.05.2019 (vrátane oboch dní)
∑
*prípadne uchádzačom špecifikovaný poistný balík zodpovedajúci predmetu zákazky
.........................................................
podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 7. tejto výzvy
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované na základe kritéria najnižšej ceny poistného celkom za predmet
zákazky v Eur.
Výzva na predkladanie ponúk
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Cenou poistného celkom v Eur za predmet zákazky sa rozumie súčet cien poistného za
jednotlivé poistné riziká vo vyššie uvedenej Tabuľke č. 1 v stĺpci D.

9. Obchodné podmienky poskytnutia služby
Výsledkom zadávania zákazky bude zmluva na poskytnutie služby poistenia (poistná zmluva)
podľa ustanovenia § 788 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe poskytovateľom
vystavenej faktúry alebo vyúčtovania po uzavretí zmluvy. Faktúru alebo vyúčtovanie k poistnej
zmluve poskytovateľ vystaví pri podpise zmluvy. Splatnosť faktúry alebo vyúčtovania
k poistnej zmluve bude do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy po jej zverejnení v centrálnom
registri zmlúv Slovenskej republiky.
Preddavok sa neposkytuje.

10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak uchádzač bude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona
o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ pri posudzovaní predloženia dokladu podľa
bodu 7.1. a 7.2. tejto Výzvy bude postupovať podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo nebude schopný poskytnúť
služby v cenách a podľa podmienok v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ
opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Úspešný uchádzač po výzve verejného
obstarávateľa predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 6.1. tejto
Výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pozmeniť, resp. upraviť návrh zmluvy predložený
úspešným uchádzačom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR pred
uzatvorením zmluvy.
V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť
informácie uvedené v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Vysvetlenie alebo prípadné
doplnenie informácií uvedených v tejto výzve bude zverejnené na hlavnej stránke verejného
obstarávateľa www.mosr.sk na mieste zverejnenia tejto Výzvy a zároveň zašle všetkým
známym záujemcom.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku
alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto Výzvy
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby,
ak:
Výzva na predkladanie ponúk
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▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto Výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

Príloha č. 1 – Návrh poistnej zmluvy o počte 8 listov
V Bratislave dňa .....................
Spracovateľ:
Mgr. Fedor ŠČITOV

Schválil:

Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície

Výzva na predkladanie ponúk
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MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Počet listov: 8

Príloha č.1
k Výzve na predkladanie ponúk
č. p. ÚpIA-229-17/2019-OOTSaIKT

IIS/SAP:
.......................
MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č.: ÚpIA-229-.../2019

Výtlačok č.:
Počet listov: ...
Počet príloh: .../....

POISTNÁ ZMLUVA
Ministerstvo obrany SR – číslo zmluvy podľa evidencie poistníka 2019/......
......................................... - číslo zmluvy podľa evidencie poistiteľa
........................
uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
788 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1.Poistník:

Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Ing. Branislav Chlebana - riaditeľ Úradu pre investície a akvizície
Ministerstva obrany, na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO-11-163/2018 zo dňa 02. augusta 2018
30 845 572
SK2020947698
Štátna pokladnica
7000171215/8180
SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Osoba oprávnená konať vo veciach oznamovania poistných
udalostí a posudzovania plnenia faktúry na úhradu poistného
je generálny riaditeľ Sekcie modernizácie MO SR – národný riaditeľ
pre vyzbrojovanie alebo ním poverená osoba

(ďalej len „poistník“)
1.2.Poistiteľ:
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Registrovaná:

Obchodný register Okresného súdu ............, Oddiel: ..........,
vložka č. ..........
.............................................
....................
....................
.........................
..............................
...........................
...................................................

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „poistiteľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom tejto poistnej zmluvy je záväzok poistiteľa poskytnúť poistníkovi poistné
plnenie v dohodnutom rozsahu a za podmienok podľa tejto poistnej zmluvy, ak nastane
náhodná udalosť špecifikovaná v Prílohe č. ....... (odkaz na prílohy bude závisieť od počtu
príloh tejto zmluvy a od predloženej špecifikácie poistenia uchádzačom) tejto poistnej
zmluvy a záväzok poistníka zaplatiť poistiteľovi poistné v dohodnutej výške v súlade
s podmienkami tejto poistnej zmluvy. Všeobecná zmluvné podmienky uvedené v Prílohe
č. ............ tejto poistnej zmluvy a Osobitné zmluvné podmienky uvedené v Prílohe č.
.......... tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
a stanovujú konkrétne podmienky
poistenia. (Označenie a počet príloh bude závisieť od prijatej ponuky úspešného
uchádzača).

2.2.

Predmetom poistenia je majetok Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR
(ďalej len „majetok“) špecifikovaný v Prílohe č. 3 tejto poistnej zmluvy, ktorá tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „majetok“). Majetok bude umiestnený v areáli Výstaviska
BVV Veletrhy Brno za účelom podujatia Medzinárodného veľtrhu obrannej a
bezpečnostnej techniky IDET 2019 v Brne (ďalej len „IDET 2019“).
Článok III.
Poistné a poistné obdobie

3.1.

Poistné je stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o
cenách v
znení neskorších predpisov. Poistné je splatné jednorazovo v celkovej
výške [cenu predmetu zákazky uvedie uchádzač]............. EUR (slovom:
....................................., ......../100 EUR) takto:
Súhrn poistného

Číslo
vložky

Druh poistenia

Celková poistná suma
v EUR

Jednorazové
poistné
v EUR

1.

[Živelné poistenie]*

9 576 472,13

..........

2.

[Poistenie proti odcudzeniu, vandalizmu]*

9 576 472,13

..........
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Celkové jednorazové poistné za obdobie od 27.05.2019 – 31.05.2019
(vrátane oboch dní)

3.2.

.........

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú s poistným krytím od 27.05.2019 (0:00 h) do
31.05.2019 (24:00 h), vrátane prvého a posledného dňa.
Článok IV.
Splatnosť poistného

4.1.

Poistník zaplatí poistné jednorazovo na účet poistiteľa prevodným príkazom:
Bankové spojenie:
IBAN:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:

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

4.2.

Poistník uhradí poistné vo výške dohodnutej v Článku III. bode 3.1. tejto poistnej zmluvy
bezhotovostne na základe faktúry alebo vyúčtovania poistiteľa po nadobudnutí účinnosti
tejto poistnej zmluvy. Faktúru/vyúčtovanie k tejto poistnej zmluve poistiteľ vyhotoví po
nadobudnutí účinnosti tejto poistnej zmluvy. Splatnosť faktúry/ vyúčtovania k poistnej
zmluve je 30 dní odo dňa doručenia faktúry/vyúčtovania.

4.3.

Poistiteľ vyhotoví faktúru/vyúčtovanie v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá bude obsahovať údaje podľa § 74
ods. 1 uvedeného zákona. Faktúru/vyúčtovanie doručí poistiteľ poistníkovi v troch
výtlačkoch na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia modernizácie, Kutuzovova 8, 832
47, Bratislava.

4.4.

Poistník je oprávnený požadovať od poistiteľa vrátenie zaplateného poistného v prípadoch
zániku poistenia podľa bodu 6.1 tejto zmluvy. Ak sa IDET 2019 nebude konať, odošle
poistník poistiteľovi (na adresu uvedenú v záhlaví tejto poistnej zmluvy) písomné
oznámenie o tejto skutočnosti najneskôr do 26.05.2019. Toto oznámenie musí obsahovať
minimálne identifikačné údaje zmluvných strán, odkaz na túto zmluvu s uvedením dôvodu
zániku poistenia a sumu už zaplateného poistného, ktorú požaduje vrátiť.

4.5.

Poistiteľ je povinný vrátiť poistníkovi zaplatené poistné (celú sumu) bez akýchkoľvek
storno poplatkov na príjmový účet poistníka SK06 8180 0000 0070 0017 1522, ak zanikne
poistenie z dôvodov uvedených v bode 6.1 tejto poistnej zmluvy. Poistiteľ je povinný vrátiť
poistníkovi poistné do 30 dní od zániku poistenia. Ak sa IDET 2019 nebude konať, je
povinný poistiteľ vrátiť poistné od doručenia oznámenia podľa predchádzajúceho bodu.

5.1.
5.2

Článok V.
Hlásenie poistných udalostí a poistné plnenie
Poistnú udalosť poistník hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing
škôd - tel. ................................
Na poistné plnenie sa vzťahujú podmienky uvedené ........ (doplnia sa príslušné prílohy).
Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti poisteného na poistnom plnení.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1.

Poistenie zanikne okrem prípadov uvedených vo ........................... (doplní sa podľa
relevantných príloh) aj v prípadoch zrušenia tejto poistnej zmluvy dohodou zmluvných
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strán alebo ak odpadne možnosť, že nastane poistná udalosť napr. IDET 2019 sa nebude
konať. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu nie je možné vypovedať.
6.2.

Ak nie je dohodnuté v tejto poistnej zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
a vznikajúce príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku
...... poistiteľa v platnom znení v čase uzavretia tejto zmluvy, (ďalej len „VPP“) Osobitnými
poistnými podmienkami ........... poistiteľa v platnom znení v čase uzavretia tejto zmluvy
(ďalej len „OPP“) (počet OPP bude závisieť od počtu OPP predložených uchádzačom)
a ostatnými prílohami k tejto poistnej zmluve. VPP a OPP tvoria neoddeliteľnú súčasť
tejto poistnej zmluvy a tvoria Prílohy č. 4 až č. 5]. Prednosť pred VPP a OPP majú
poistné podmienky dohodnuté v tejto poistnej zmluve.
(Označenie a počet príloh bude závisieť od prijatej ponuky úspešného uchádzača).

6.3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a
účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

6.4.

Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

6.5.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možno vykonávať iba písomnou formou dodatku k
tejto zmluve, ktorá bude jej neoddeliteľnou súčasťou.

6.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich
zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné
a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle,
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

6.7.

Poistná zmluva je vypracovaná v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží
štyri (4) vyhotovenia a poistiteľ dve (2) vyhotovenia.

6.8.

..1...........

6.9.

Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú
verejné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnuté z rozpočtovej
kapitoly ministerstva obrany a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom
mene a na vlastný účet.

6.10. Prílohy:
uchádzač môže doplniť do návrhu poistnej zmluvy vo svojej ponuke, v súlade s podmienkami uvedenými vo Výzve na
vypracovanie ponúk, zmluvné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov v rozsahu tejto poistnej zmluvy,
pokiaľ pre neho vyplývajú zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; príp. môže doplniť aj zmluvné
ustanovenia, ktoré vyplývajú zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to
len v prípade, ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy. Inak sa
odstavec č. 6.8 neuvedie a ostatné odstavce zmluvy sa prečíslujú.
V prípade, ak uchádzač predloží vo svojej ponuke verejnému obstarávateľovi/poistníkovi aj Informačný dokument
o poistnom produkte, tento bude súčasťou prílohy k tejto zmluve. V takom prípade sa článok VI. tejto zmluvy doplní
o bod v nasledovnom znení: „Poistník jednoznačne a nespochybniteľne potvrdzuje, že s dostatočným časovým
1

predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami
uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte uvedenom v prílohe
č....“.
Výzva na predkladanie ponúk
- poistenie exponátov MO SR - výstava IDET 2019 v Brne

-4-

Príloha č. 1 - Zoznam exponátov – vojenského materiálu – 1 list
Príloha č. * - – Špecifikácia poistenia Poistenie pre prípad ............. – ..... listov
Príloha č. *... - VPP pre poistenie ......... – .... listov
Príloha č. *... - OPP pre poistenie ........– .... listov
Príloha č. *... – Informačný list o poistnom produkte – .... listov
*(súčasťou zmluvy budú aj tie prílohy, ktoré uchádzač predloží vo svojej ponuke)

V

Bratislave

dňa

pečiatka a podpis poistníka

V

dňa

pečiatka a podpis poistiteľa

Ing. Branislav Chlebana
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície MO SR
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Príloha č.1
k Poistnej zmluve č. 2019/....

Zoznam poisťovaných exponátov IDET 2019
Tabuľka I
VČM / VIN

Počet
ks

Pištoľ CZ P-09 9x19 mm LUGER
7,62 mm Sa vz.58 V
7,62 mm Opu SVD N1
7,62 mm UG vz.59 Ľ
Pozorovací prístroj JIM Compact
Súprava metrologická balistická KESTREL 4500 AB
Detektor munície SCHIEBEL MIMID
Pozemný rádiolokátor FLIR Ranger
Pracovisko zberu dát HUMINT
Súprava senzorov UGS-DefenGuard
UAV MICROFALCON
elektrocentrála 4,5 KVA HATZ 3,6KW EP 5000 TD
ANPRC 117 G – Harris
Rádiová stanica RF 7800 S
Ter.os.aut. LAND ROVER Defender 110 TDI (Hard
Top)

2101000006475
0101000110000
0101000270003
0101000170002
2101000012122
2101000000688
0104006050005
2309000012124
0105009940729
2805000012125
2301000012128
2202000012050
0105009941473
0105009941721

2
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6

390,00
48,80
212,54
213,37
118000,00
7 584,60
4 900,00
380000,00
87 000,00
265000,00
525360,00
2 500,00
34 947,00
4 369,71

780,00
292,80
221,54
426,74
118 000,00
7 584,60
4 900,00
380 000,00
87 000,00
265 000,00
525 360,00
2 500,00
69 894,00
26 218,26

0103009160002

2

77 268,00

154 536,00

BOJOVÉ PRIESKUMNÉ VOZIDLO BPSV I

2102000012608

1

1 500 528,88

1 500 528,88

vnútorná expozícia

1

2 099 247,31

2 099 247,31

dynamická ukážka/ vonkajšia expozícia

1

433 392,00

4 333 982,00

vnútorná expozícia

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Názov

BOJOVÉ VOZIDLO PECHOTY BVP-M
BOV 8x8 - prototyp

2102000012919
YK9XCS300JD004538

jednotková
cena v €

CELKOM:

Cena spolu v
€

Poznámka
dynamická ukážka / vonkajšia expozícia
dynamická ukážka/ vonkajšia expozícia
dynamická ukážka/ vonkajšia expozícia
dynamická ukážka/ vonkajšia expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
vnútorná expozícia
zabezpečenie prepravy munície a zbraní/
vonkajšia expozícia

9 576 472,13

Vojenská technika a materiál budú počas prípravných prác a otváracích hodín veľtrhu pod dohľadom obsluhy OS SR. V čase mimo
otváracích hodín výstaviska bude stráženie zabezpečené strážnou službou.
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Príloha č.2
k Poistnej zmluve č. 2019/....
Špecifikácia poistenia – Poistenie pre prípad...
[uchádzač na tomto mieste doplní špecifikáciu poistenia v súlade s Výzvou]*

*[s prihliadnutím na predloženú ponuku uchádzača, môže byť špecifikácia poistenia rozdelená do
viacerých príloh poistnej zmluvy podľa jednotlivých druhov poistenia, v takom prípade sa ostatné
prílohy poistnej zmluvy prečíslujú]
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Príloha č.... *
k Poistnej zmluve č. 2019/....
[ v prípade, ak uchádzač v návrhu zmluvy, ktorú predloží vo svojej ponuke požaduje doplniť aj
Všeobecné obchodné podmienky, resp. Osobitné obchodné podmienky podľa bodu 6.3 Výzvy,
doplní ich na tomto mieste; * pokiaľ bude v ponuke uchádzača vyžadované doplnenie viacerých
doplňujúcich obchodných podmienok (VOP, OOP), tieto budú súčasťou príloh k zmluve ]

Príloha č.... *
k Poistnej zmluve č. 2019/....

Informačný list o poistnom produkte
[uchádzač doplní Informačný list o poistnom produkte podľa bodu 6.3 Výzvy]
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