
 

Výzva na predkladanie ponúk č. RZ 4420/2021 
k zákazke podľa  §117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZoVO“) 

 
 

1. Verejný obstarávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 Poštová adresa:  Vazovova 5 
 Mesto:   Bratislava 1 
 PSČ:   812 43 
 IČO:   00397687 
       Zastúpená:                               Účelové zariadenie študentské domovy a jedálne, Bernolákova 1 ,  
                                                         811  07 Bratislava  
       Kontaktná osoba:                   Ing. Beáta Havelková 
       tel. č.:                                       +421 918 664 011         
       e-mail:                                      beata.havelkova@stuba.sk  
       adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.stuba.sk 
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 

§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „ZoVO“). 

 

3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska: 

Zákazka bude realizovaná v zmysle §5 ods.4 ZoVO ako zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby. 

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

„Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2022“ 

5. Druh zákazky:   

Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. ZoVO - zákazka na poskytnutie služby. 

6. Hlavné miesto poskytnutia služby: 

 Študentský domov Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava 3,  

 Študentský domov Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava, 

 Študentský domov Jura Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava, 

 Študentský domov Mladosť, Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava, 

 Študentský domov Akademik, Vazovova 1, 811 07 Bratislava 1, 

 Študentský domov Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 08 Bratislava. 

7. Výsledok verejného obstarávania: 

Uzatvorenie Poistnej zmluvy v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov na predmet zákazky na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

8. Stručný opis zákazky: 

Poskytnutie služby – „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2022 pre Študentské domovy a jedálne 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Predmetom zákazky je poistenie budov, majetku 

a zodpovednosti STU podľa požiadaviek a limitov určených v Prílohe č. 3 a č. 4 tejto Výzvy 

       Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

       Hlavný slovník obstarávania (CPV):  

       66515200-5          Poistenie majetku 
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        Celkový rozsah predmetu zákazky:  

        Poskytnutie služby – „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2022“ určené pre  Študentské domovy 

a jedálne STU v Bratislave v zmysle bodu 6 podľa Prílohy č. 3 a č. 4 tejto Výzvy. 

 

9.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  19 746,84 

 

10.  Trvanie zmluvy v mesiacoch: 12 

 

11.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu z prostriedkov ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave. 

 

12. Podmienky účasti: 

12.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. 

e), f) ZoVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. 

Ustanovenie §11 ZoVO týmto nie je dotknuté. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny 

dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí v Zozname 

hospodárskych subjektov a v Registri osôb so zákazom vedenými Úradom pre verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. f) ZoVO.  

Odôvodnenie požiadavky: 

Uchádzač musí preukázať schopnosť poskytovať službu v požadovanom rozsahu a kvalite. Verejný obstarávateľ 

stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou 

legislatívou.  

 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu Výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu 

Výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený. 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

       Najnižšia cena. 

       Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách bez DPH. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  

       Dátum a čas: 15.12.2021   12:00 hod.    
 

Ponuku ako aj doklady a dokumenty k nej doložené uchádzač vyhotoví a predkladá v štátnom (slovenskom) 

jazyku alebo v českom jazyku. 

Ponuku predkladá uchádzač v listinnej podobe v zmysle bodu 16. tejto Výzvy, v zalepenej obálke 

s označením a na adresu podľa bodu 15. tejto Výzvy. V súvislosti s mimoriadnou situáciou rozšírenej 

pandémie COVID-19 umožňuje verejný obstarávateľ zaslať ponuky na tento predmet zákazky 

prostredníctvom e-mailu, do e-mailovej schránky kontaktných osôb uvedených v bode 1. tejto Výzvy vo 

formáte PDF. 

Ponuku doručí uchádzač verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 14. tejto 

Výzvy osobne, poštou, kuriérom. 



 

3 

 

Ponuka predložená uchádzačom po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená, 

a nebude zaradená do hodnotenia. 
 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

 Vrátnica ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1,  811 07 Bratislava 1, 

 E-mailová schránka kontaktných osôb podľa bodu 1. tejto Výzvy 
 

      Označenie obálok :   

Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s pečiatkou odosielateľa  a označením: 

 

SÚŤAŽNÁ PONUKA:  „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2022“ 

 

16.  Obsah ponuky:  

       Ponuka musí obsahovať 1 vyhotovenie z: 

 

 16.1  Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača  

 16.2     Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria spolu (uchádzač uvedie celkovú cenu za 

všetky položky tovaru). 

 

 16.3   Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa špecifikácie predmetu zákazky 

(uchádzač uvedie ceny za jednotlivé položky tovaru)  

 

 16.4      Príloha č. 4 – Špecifikácia požiadaviek na poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 

2022  

 

       16.5     Príloha č. 5 - Čestné prehlásenie uchádzača  

 

       16.6     Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

       16.7     Príloha č. 7 – Návrh obchodných podmienok - Zmluva o poskytnutí služby 

 

17.  Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

       Do termínu: 31.01.2022 

 

18.  Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ 

       Nie. 

 
Doplňujúce informácie: 

Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, 

prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. tejto 

Výzvy. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto Výzve na 

predkladanie ponúk, 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky; 
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- nebude predložená ani jedna ponuka. 

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto verejnom obstarávaní. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

V Bratislave, 07.12.2021 

 

                     

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing.František Hulík 

                                                                                                                  riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č.2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria spolu 

Príloha č.3 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa špecifikácie predmetu zákazky 

Príloha č.4 – Špecifikácia požiadaviek 

Príloha č.5 – Čestné prehlásenie uchádzača  

Príloha č.6 – Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov 

Príloha č.7 – Návrh obchodných podmienok - Zmluva o poskytnutí služby 

 


