
 

Výzva na predkladanie ponúk č. RZ 6846/2019 
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  
       Kontaktná osoba:                   Ing.Lucia Bellerová 
       tel. č.:                                       +421 918 664 015 
       e-mail:                                      lucia.bellerova@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 2020“ 

 

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. 
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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 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

 

 

8. Stručný opis zákazky: 

Poskytnutie služby – „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020 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. 

       Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

       Hlavný slovník obstarávania (CPV):  

       66515200-5          Poistenie majetku 

        Celkový rozsah predmetu zákazky:  

        Poskytnutie služby – „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020 určené pre  Študentské domovy 

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

 

9.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  15 000 

 

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. 

 



 

3 

 

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: 22.11.2019      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. 

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

Výzvy osobne, poštou, kuriérom. 

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

a nebude zaradená do hodnotenia. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

      Sekretariát riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1,  811 07 Bratislava 1 

 

      Označenie obálok :   

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

 

SÚŤAŽNÁ PONUKA:  „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020“ 

 

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 2020  

 

       16.5     Príloha č. 5 - Čestné prehlásenie uchádzača  

 

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

 

17.  Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

       Do termínu: 31.12.2019 

 

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

       Nie. 
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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; 

- 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, 13.11.2019 

 

                     

 

 

 

 

                                                                                                                    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 

 



Príloha č.1 
Identifikačné údaje uchádzača 1. 

 

Predmet zákazky: „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020“ 
 
 
 

Názov/ obchodné meno:  
 
Sídlo/ miesto podnikania:  
 
Právna forma:  
 
Zapísaný 2: 
 
Štatutárny orgán 3: 
 
IČO:  
 
DIČ:  
 
IČ DPH:  
 
Bankové spojenie:  
 
Číslo účtu:  
 
ABO, IBAN + SWIFT 4: 
 
Kontaktná osoba:  
 
telefón:  
 
fax:  
 
e-mail:  
 
 
V ......................................... dňa ........................  
 
 
 
 
 
 .......................................................................... 
 meno a podpis štatutárneho orgánu  
 alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača  
 alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača 
 
 
 
1 - v prípade skupiny dodávateľov predloží každý člen skupiny dodávateľov samostatne  
2 - označenie registra, v ktorom je uchádzač zapísaný  
3 - uchádzač uvedie všetkých členov štatutárneho orgánu  
4 - doplní uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky   



 
            Príloha č. 2 

 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 
na predmet zákazky: „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020” 

 
 
 

Návrh na plnenie kritérií  

Kritérium: 
 
 
 
Najnižšia konečná zmluvná cena v EUR spolu 
bez  DPH. Váha kritéria je 100 % 

Návrh: 
Cena bez  DPH:  ..................................  EUR  
 
DPH:                    ..................................  EUR  
 
Cena s  DPH:       ..................................  EUR 

 
 
 
V...................................... 
 
Dňa.................................. 

Pečiatka a podpis uchádzača: 

 
 
 
 
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť na tomto formulári. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                  Príloha č. 3                          

      Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa špecifikácie predmetu zákazky 
 

      66515200-5     Poistenie majetku 

Poradové 

číslo 
Študentský domov 

Podlahová 

plocha 

v m2 

Rok 

(dátum zaradenia 

do majetku) 

Hodnota majetku 

k 31.10.2019 

Predpokladaná poistná 

suma budovy 

v € bez DPH 

Cena za ročné poistné 

v € bez DPH 

1. 
ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 

 831 02 Bratislava 
31 463  01.01.1953 1 685 103,37 € 20 000 000  

doplniť 

2. 
ŠD N. Belojanisa, Wilsonova 6, 

 811 07  Bratislava 
4 725  01.01.1946 108 856,78 € 3 000 000  

doplniť 

3. 
ŠD Jura Hronca, Bernolákova 1, 

 811 07  Bratislava 
25 708  01.01.1966 2 731 018,28 € 16 000 000  

doplniť 

4. 
ŠD Mladosť, Staré Grunty 53,  

842 47  Bratislava 
42 465  01.01.1983 6 650 020,76 € 26 500 000  

doplniť 

5. 
ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 

 811 09  Bratislava 
12 741  01.01.1953 530 566,37 € 8 000 000  

doplniť 

6. 
ŠD Akademik, Mýtna 28-34, 

 811 07  Bratislava 
6 440  01.01.1920 5 890 874,17 € 4 000 000  

doplniť 

Spolu 123 542   17 596 439,73 € 77 500 000 - 

1. Ročné poistné spolu za nehnuteľný majetok doplniť 

2. Ročné poistné za hnuteľný majetok  doplniť 

3. Ročné poistné za poistenie technických rizík  doplniť 

4. Ročné poistné za poistenie zodpovednosti  doplniť 

5. Ročné poistné za všetky pripoistenia doplniť 

Ročné poistné spolu (body 1. až 5.) doplniť 

       Všetky budovy prešli čiastočnou alebo úplnou rekonštrukciou.  Je možná obhliadka.  
 
 
 

 V ........................................     

      

 Dňa :                                                                                                                     
pečiatka a podpis uchádzača 

 



   Príloha č.4 
 

Špecifikácia požiadaviek na poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020  
 

Poistník: Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Poistné obdobie: 12 mesiacov (od 1.1.2020 do 31.12.2020) 

Miesto poistenia: Bratislava (v zmysle Prílohy č.3) 

Poistné sumy: Nehnuteľný majetok (Budovy): predpoklad 77 500 000 € (v zmysle Prílohy č.3) 
Hnuteľný majetok (Zariadenie): 5 007 540,90 € 
Stroje, strojné zariadenia a elektronika (technické riziká):predpoklad 200 000 € (1.riziko) 
Zodpovednosť: 100 000 € 

Rozsah poistenia:  

1. Nehnuteľný majetok Požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadiel. 
Voda z vodovodných zariadení. 
Víchrica a krupobitie. 
Živelná udalosť – povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha 
snehu.  
Ostatné udalosti – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov, stožiarov alebo iných 
predmetov. 

2. Hnuteľný majetok Požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadiel. 
Voda z vodovodných zariadení. 
Víchrica a krupobitie. 
Živelná udalosť – povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha 
snehu.  
Ostatné udalosti – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov, stožiarov alebo iných 
predmetov. 

3. Poistenie 
technických rizík   

Prevádzkové a obchodné zariadenia (hnuteľný majetok) 
Stroje, strojné zariadenia  a elektronika – lom strojov, odstredivé sily, zlyhanie riadiacich a 
regulačných zariadení alebo systémov, fyzikálny výbuch, nedostatok vody, prehriatie, náraz, 
nedbalosť, nešikovnosť, chybný úkon, nedostatočné skúsenosti a zručnosť, vadný materiál 
alebo odliatok, chybná konštrukcia, chybný výpočet, chyba montáže alebo remeselného 
spracovania, skrat prepätie, chybná izolácia. 

4. Poistenie   
zodpovednosti 

Zodpovednosť za škody spôsobené 3. osobám  pri prevádzkovaní internátu a poskytovaní 
stravovania.  
Poistenie za škodu spôsobenú vadným výrobkom. 
Vadným výrobok sa rozumie: pripravované jedlá a nápoje podávané poistným v 
nehnuteľnostiach uvedených vo výzve, vzťahuje sa aj na prenos salmonely alebo obdobných 
infekčných chorôb.   
Poistenie vnesených a odložených vecí osôb a zamestnancov, ktoré boli prinesené do 
verejných priestorov, priestorov vyhradených na ubytovanie a hlavných a vedľajších priestorov 
jedálni  z miestnosti s nimi spojenými nachádzajúcich sa budovách uvedených v predmete 
zákazky.   
Poistenie skla: rovné, pevne osadené tabule skla, vrátane bezpečnostnej, resp. inej fólie, 
ohýbané alebo vypuklé skla, špeciálne skla ako ťahané strojové sklo, mramorové dosky z 
prirodzeného alebo umelého mramoru, náklady na prepravu sklad a jeho osadenie a  s tým 
súvisiaca aj náhrada zadebnenia pre zaistenie poškodeného skla náhradným materiálom.  
Vadný výrobok,škoda na majetku,zdraví a živote 3.osoby a náklady na obhajobu 
poistného: 10 000 € 
Rozbitie skla: 10 000 € (minimálny limit) 
Krádež vnesených a odložených vecí: 10 000€ (limit za odcudzené veci je od 350 Eur za 
jednu odcudzenú vec).    

5. Pripoistenie: Vypratávacie náklady: 100 000 € (minimálny limit) 
Demontáž / remontáž nepoškodených stavebných súčasti: 10 000 € (minimálny limit) 
Stavebné súčasti budovy, krádež, vandalizmus, sprejerstvo a grafity : 30 000 € (minimálny limit) 
Predmety umiestnené zvonku budov: 5 000 € (minimálny limit) 
Atmosférické zrážky: 5 000 € (minimálny limit) 
Spätné vystúpenie vody : 10 000 € (minimálny limit 
Únik vody alebo média: 5 000 € (minimálny limit) 
Škody spôsobené únikom vody zo žľabov a zvodov: 10 000 € (minimálny limit) 



Škody spôsobené živočíchmi: 5 000 € (minimálny limit) 

Limity plnenia: Pre riziko požiar – do výšky poistnej sumy 
Pre riziko voda – do výšky poistnej sumy 
Pre riziko víchrica – 7 000 000 € 
Pre riziko povodeň záplava – 3 000 000 € (minimálny limit) 
Pre riziko ostatné živelné udalosti – 15 000 000 €  

Spoluúčasti: 200 €    pre všetky riziká okrem: 
  30 €    pre rozbitie skla 
  50 €    pre vnesené veci 
300 €    pre technické riziká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č.5 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  

 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov predložené na predmet zákazky:  

 
„Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020“ 

 
 

 
Obchodné meno ....................................................................................... IČO: .....................................,  
 
zastúpená ................................................ týmto 

                                                       čestne vyhlasujem, 

- že súhlasím s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie cenových 
ponúk ; 

- že mnou poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

- že súhlasím s návrhom Rámcovej dohody , ktorá je prílohou Výzvy na predkladanie ponúk; 

- že predložená cena za celý predmet zákazky je uvedená v mene EUR s DPH (ak uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie to v ponuke ako aj štruktúru ceny pri rozdielnej sadzbe DPH); 
 

- že (meno) ......................................................... je oprávnená osoba uchádzača, a (e-mail) 

......................................................................... je kontaktnou e-mailovou adresou na doručovanie 

a prijímanie podkladov,  dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom a 

verejným obstarávateľom; 

 
-   že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
 
- že máme v predmete činnosti (O.R; príp. Ž.R.) oprávnenie na poskytnutie služieb, ktoré sú 

predmetom zákazky  na „Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020“  
 

 

V .............................. dňa ........................ 

 

                                                            

                                                                                                   .................................................................. 
                                                                                         Fyzická osoba alebo štatutárny orgán,                   

                                                                                                                 meno, podpis, pečiatka 
 
 



 Príloha č.6 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 
 

k zákazke pod názvom: 

„Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020“ 
 

 
Názov a sídlo uchádzača 
........................................................................................................................................................ 
  
zastúpený (titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu) 
.....................................................................................................  
 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku vo vyššie uvedenej verejnej súťaži týmto  
 

ČESTNE VYHLASUJEM, 
 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:  

a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 

mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO akékoľvek aktivity, ktoré by mohli 

viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,  

b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo 

akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt 

záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 

obstarávania,  

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 

informácie.  

 

 
 
 
Meno a priezvisko, titul:  
 
 
Funkcia:  
 
 
Podpis a pečiatka:  
 
 
Dátum a miesto:  
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Príloha č.7 
 

Návrh obchodných podmienok-Zmluva o poskytovaní služieb   
(Návrh objednávateľa) 

objednávateľ: č.9701/0033/19 
poskytovateľ: č....... 

 
uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),  s primeraným 
použitím   § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších   predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

medzi týmito účastníkmi Zmluvy: 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:  
Názov a sídlo                              :       Slovenská technická univerzita v Bratislave  
                                                                 Vazovova 5, 812 43 Bratislava  (ďalej len „STU“) 
                                                                 Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne, 
                                                                 Bernolákova 1, 811 07 Bratislava  (ďalej len „ÚZ ŠDaJ STU“) 
Právna forma                              :       Verejnoprávna inštitúcia - verejná vysoká škola podľa zákona                         
                                                                 č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení    
                                                                 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejná          
                                                                 vysoká škola 
Štatutárny orgán                 :       prof. Ing. Robert Redhammer,  PhD., rektor STU 
Osoba oprávnená na podpis  
zmluvy                   :       Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 
Bankové spojenie                            :       Štátna pokladnica 
Číslo účtu                                        :       7000307338 / 8180 
IBAN                                               :        SK59 8180 0000 0070 0030 7338 
SWIFT                                             :       SPSRSKBA 
IČO                                                  :       00397687 
DIČ                                                  :       2020845255 
IČ DPH                                            :       SK2020845255 
Tel.                                                   :      02/52496134 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
2. Poskytovateľ: 
Obchodné meno                              :       
Sídlo    :       
Zastúpený   :       
Právna forma   :        
Bankové spojenie   :       
Číslo účtu    :       
IBAN     :       
SWIFT    :       
IČO     :       
IČ DPH    :          
DIČ     :        
Tel.    :          
E-mail    : 
 
(ďalej len „poskytovateľ“, ďalej spolu len „účastníci Zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare.)  
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Preambula 

1. Táto Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020“ pre študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.  

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojej činnosti dodať predmet Zmluvy 
tak, ako je definovaný v tejto Zmluve a v jeho ponuke vo verejnej súťaži. 

 
Článok II. 

Predmet Zmluvy 
 
1. Predmetom tejto Zmluvy je poistenie majetku v zmysle Prílohy č. 2  Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť. 
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 66515200-5      Poistenie majetku 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje počas účinnosti zmluvy poskytovať objednávateľovi služby uvedené v článku II., 

bod 1 tejto Zmluvy, v kvalite, množstve a v lehote v zmysle ustanovení tejto Zmluvy, v rozsahu požadovaného 
sortimentu uvedeného v jednotlivých objednávkach objednávateľa, v súlade s cenovou ponukou, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutú službu cenu podľa podmienok v tejto 
Zmluve. 

 
Článok III. 

Miesto, čas, spôsob a termín plnenia služby 
 

1. Touto Zmluvou sa upravuje právny vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom na poskytovanie služieb 
v nasledujúcich študentských domovoch a jedálňach objednávateľa:   

 Študentský domov Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava 
 Študentský domov Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava 
 Študentský domov Jura Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 
 Študentský domov a Hotel Akademik, Mýtna 28,30,32,34, 811 07 Bratislava 
 Študentský domov Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava 
 Študentský domov Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava 

2. Predmet Zmluvy bude realizovaný na základe objednávok plánovaných a aktuálnych potrieb od týchto súčastí  
ÚZ ŠDaJ STU. 

3. Objednávka objednávateľa musí obsahovať odvolanie na túto Zmluvu, názov a množstvo služby, termín 
a miesto dodania, pečiatku a podpis povereného zástupcu objednávateľa.  

4. Lehota vykonania predmetnej služby je do 14 dní od prevzatia objednávky. V nevyhnutnom prípade do 48 hod. 
od prevzatia objednávky. 

5. Predmet Zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať v zmysle platných zákonov o ochrane zdravia ľudí 
a životného prostredia, schválené Ministerstvom zdravotníctva SR. 

6. Predmet Zmluvy, vrátane všetkých obstarávacích nákladov , poskytovateľ zabezpečí na vlastné náklady, ktoré 
sú zahrnuté v cene plnenia predmetu Zmluvy v rozsahu , kvalite a termíne, ktoré sú zo strany objednávateľa 
požadované v zmysle Čl. III. tejto Zmluvy, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

7. Predmet Zmluvy prevezmú splnomocnení zamestnanci objednávateľa.  
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ v rámci plnenia predmetu Zmluvy zodpovedá za: 

1.1. kvalitu a odbornú správnosť poskytovaných služieb, dodržiavanie platných právnych predpisov, 
1.2. zabezpečenie všetkých služieb v súlade s touto Zmluvou. 
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje predmet Zmluvy vykonávať na základe požiadaviek objednávateľa alebo ním 
poverenej osoby v pravidelných termínoch alebo na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky na 
miesto určenia v objednávke. 

3. Poskytovateľ je oprávnený poveriť realizáciou služieb tretiu osobu. Poskytovateľ plne zodpovedá za činnosť 
tretej osoby, akoby služby vykonával sám. 

4. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi v celom rozsahu za bezpečnosť pri poskytnutí služby a to ako svojimi 
pracovníkmi tak i pracovníkmi svojich subdodávateľov. 

5. Dodaný predmet Zmluvy sa zaväzuje poskytovateľ odovzdať na základe priložených dodacích listov 
vystavených v slovenskom jazyku, ktorý musí byť čitateľný, musí obsahovať všetky časti predpísaného tlačiva 
s uvedením jeho čísla, dátumu vystavenia, množstva dodaného tovaru, ceny za mernú jednotku vyjadrené v 
€ bez DPH, s DPH a hodnoty DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka na jednotlivých odberných 
miestach v zmysle Čl. III tejto zmluvy. 

6. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri jeho výkone súvisiacou s plnením predmetu 
tejto Zmluvy. 

 
Článok V. 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 

1. Objednávateľ sa na základe faktúr vystavených poskytovateľom zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za 
poskytnuté služby riadne a včas.  

2. Objednávateľ je povinný umožniť vozidlám a pracovníkom poskytovateľa alebo subdodávateľských firiem 
poskytovateľa prístup do areálu objednávateľa tak, aby títo mohli riadne a včas vykonať  dohodnuté služby 
bez zbytočných prestojov. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi telefónne číslo na kompetentnú osobu objednávateľa. 
4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať riadne plnenie predmetu Zmluvy poskytovateľom 

a poskytovateľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť. 
 

Článok VI. 
         Cena a platobné podmienky 

 
1. Poskytovateľ vystaví faktúru na cenu za služby podľa Prílohy č. 2 Zmluvy a to najneskôr podľa skutočného 

rozsahu plnenia a podľa dohodnutých cien za poskytnuté služby.  
2. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovateľom. 
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu: 

- názov a sídlo objednávateľa,                                                                                                                                                                               
(Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava), 

- identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty objednávateľa, 
- názov a sídlo konečného príjemcu – objednávateľa (čl. III, bod 1) 
- názov a sídlo poskytovateľa, 
- identifikačné číslo pre DPH poskytovateľa , 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum poskytnutia služby, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- lehotu splatnosti faktúry, 
- množstvo bielizne, 
- jednotková cena bez DPH v eurách, 
- uplatnená sadzba DPH, 
- celková fakturovaná čiastka bez DPH v eurách, 
- výška DPH spolu v eurách, 
- celková fakturovaná čiastka s DPH v eurách, 
- číslo dokladu, ktoré poskytovateľ uvádza do kontrolného výkazu DPH, 
- označenie peňažného ústavu poskytovateľa , 
- číslo účtu poskytovateľa, 
- číslo Zmluvy podľa evidencie objednávateľa, 
- vlastnoručný podpis zodpovedného zamestnanca, 
- požadované prílohy podľa tejto Zmluvy– dodací list.  
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9.     Za správne vyčíslenie dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov, zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať náležitosti uvedené v tejto Dohode, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi do 
troch dní od riadneho doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi.  

10.  Poskytovateľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo dokladu, ktoré uvádza do 
kontrolného výkazu DPH. 

 
Článok VII. 

Záruka 
 
1. Poskytovateľ poskytne na všetky poskytnuté služby záruku v zmysle platných predpisov. 
2. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 až 

§ 428 a § 436 až §441 nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 
 

Článok VIII. 
Zmluvná pokuta 

 
1. Pri porušení jednotlivej dohodnutej povinnosti poskytovateľa poskytnúť službu  v dohodnutom čase, na 

dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je poskytovateľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú  pokutu vo výške 0,2 % z ceny jednotlivého nedodaného predmetu plnenia za každý, 
aj začatý deň omeškania.  

2. Pre prípad omeškania poskytovateľa s odstránením vady predmetu plnenia si účastníci Zmluvy dohodli 
zmluvnú  pokutu vo výške 0,2 % z ceny neposkytnutej služby za každý aj začatý deň omeškania.  

3. Zaplatenie zmluvnej  pokuty podľa bodu 1. tohto článku nezbavuje poskytovateľa  povinnosti poskytnúť službu  
alebo doklady podľa tejto Zmluvy.  

4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny za poskytnutú službu je poskytovateľ  
oprávnený uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.  

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo oprávneného účastníka Zmluvy na náhradu škody, ktorá 
vznikla v príčinnej súvislosti s porušením dohodnutej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.  

6. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri jeho výkone súvisiacom s dodávkou 
predmetu tejto Zmluvy. 

7. Účastníci Zmluvy nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.  
 

Článok IX. 
Obchodné tajomstvo 

 
1. Účastníci Zmluvy sa dohodli, že všetky informácie, ktoré pri vzájomných rokovaniach  získajú o obchodných 

záležitostiach poskytovateľa služby, sú považované za obchodné tajomstvo a zaväzujú sa, že ich neposkytnú  
tretím osobám a to ani po skončení tejto Zmluvy. Výnimku tvoria hlásenia poskytované štátnym orgánom podľa 
platných zákonov. 

2. Objednávateľ nesmie vo svojom záujme a v záujme tretích osôb zverejňovať žiadne informácie týkajúce sa 
charakteru, množstva a druhov predmetu Zmluvy bez súhlasu poskytovateľa. Objednávateľ je povinný 
zaobchádzať s objednávkami, obchodnými a technickými špecifikáciami spojenými s predmetom tejto Zmluvy 
ako s obchodným tajomstvom. 

Článok X. 
Vyššia moc 

 
1. Za porušenie tejto Zmluvy  sa nebude považovať, ak jeden z účastníkov Zmluvy  nemôže plniť svoje 

povinnosti z príčin, ktoré sú mimo kontroly ktoréhokoľvek účastníka tejto Zmluvy (vyššia moc). Okolnosti, 
ktoré sa považujú za vyššiu moc znamenajú nepredvídateľné udalosti, ktorým sa ľudskými silami nedá predísť 
(napr. vojna, celonárodný štrajk, zemetrasenie, povodeň, požiare, teroristický útok atď.), nezávisia od vôle 
účastníkov tejto Zmluvy  a priamo prekážajú príslušnému účastníkovi tejto Zmluvy  pri výkone jeho  zmluvných 
povinností. Na žiadosť druhého účastníka Zmluvy, dotknutý účastník predloží potvrdenie o výskyte vyššej 
moci vydané  úradmi alebo zainteresovanou zastupujúcou organizáciou dotknutého účastníka Zmluvy.  



5 
 

2.      Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu Zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac 
však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa účastníci tejto Zmluvy dohodnú na ďalšom postupe. 
Ak nedôjde k dohode, má účastník, ktorý sa odvolal na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť 
od tejto Zmluvy. 

 
Článok XI. 

 Odstúpenie od Zmluvy, odmietnutie plnenia Zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na  12 mesiacov odo dňa jej účinnosti , prípadne do vyčerpania finančného limitu 15 000€ 
bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť  nastane skôr. Uvedeným dňom  táto Zmluva zaniká, a to bez povinnosti 
osobitného právneho úkonu potrebného na jej ukončenie. Na uvedený účel sa účastníci tejto Zmluvy dohodli, 
že budú nezávisle sledovať čerpanie finančného limitu dohodnutého v tomto článku Zmluvy so záujmom 
predísť právnej neistote. Ten účastník Zmluvy, ktorý prvý zistí vyčerpanie limitu, uvedenú skutočnosť oznámi 
druhému účastníkovi Zmluvy.  

2. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa účastníci Zmluvy budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl.  
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu  a jeho právne účinky nastávajú 
dňom jeho doručenia účastníkovi Zmluvy, ktorý svoju povinnosť porušil.  

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy  v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy 
poskytovateľom, a to ak:  

- sa poskytovateľ  dostane do omeškania s poskytnutím služby na základe potvrdenej objednávky o 
viac ako 5 dní,  

- nedôjde k dohode účastníkov tejto Zmluvy o zmene jednotkových cien v prípadoch uvedených v 
článku VII. bode 4 tejto Zmluvy.  

4. Poskytovateľ  je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je objednávateľ  v omeškaní so zaplatením jednotlivej 
faktúry o viac ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní a táto skutočnosť sa bude opakovať trikrát po sebe.  

5. Prípadné nepodstatného porušenia tejto Zmluvy sú účastníci Zmluvy oprávnení od Zmluvy odstúpiť po márnom 
uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka tejto Zmluvy na odstránenie 
konania v rozpore s touto Zmluvou a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa účastníci 
tejto Zmluvy písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle predchádzajúcej vety je 10 dní počítaných 
odo dňa doručenia písomnej výzvy na odstránenie nedostatkov.   

6. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení poskytovateľa 
(napr. zmena  právnej formy, obchodného mena,  zmena v oprávneniach konať v mene poskytovateľa) alebo 
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ povinný 
oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali (ďalej 
len „Oznámenie“). Na účely tejto Zmluvy sa účastníci Zmluvy dohodli, že Oznámenie má charakter 
deklaratórny, s tým, že dňom jeho doručenia adresátovi sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, bez 
povinnosti uzavrieť Dodatok k nej, a to až do doby, kým bude uzavretý najbližší Dodatok k tejto Zmluve z 
dôvodu iných právnych skutočností.  

7. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Uvedené porušenie povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia poskytovateľa, pričom k tejto 
informácii je povinný poskytovateľ predložiť aj potvrdenie príslušnej banky.  

8. Odstúpenie od tejto Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy a 
nároku na zmluvnú pokutu.   
 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Práva a povinnosti účastníkov tejto Zmluvy neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o odpadoch a ďalšími súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.  

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami  oboch  účastníkov tejto Zmluvy. 
V prípade podpisovania Zmluvy v rôznom čase je dňom platnosti ten deň, v ktorom Zmluvu podpíše posledný 
účastník tejto Zmluvy.  

3. Zmluva nadobúda  účinnosť dňom  nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 
vlády Slovenskej republiky. 
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4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods.1 a ods.4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v tomto prípade 
jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky (ďalej len „CRZ“). 

5. Akúkoľvek zmenu obsahu tejto Zmluvy, je možné vykonať iba formou písomného a očíslovaného Dodatku 
podpísaného štatutárnymi zástupcami účastníkov tejto Zmluvy, pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú z vlastnej vôle, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne 
nevhodných podmienok. 

7. Zmluva zaniká, ak zanikne ktorýkoľvek účastník tejto Zmluvy bez právneho nástupcu, alebo ak poskytovateľ  
stratí príslušné oprávnenie k podnikaniu v oblasti predmetu tejto Zmluvy. 

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia 
a poskytovateľ jedno vyhotovenie.  

 
Prílohy: č. 1 – Kópia Výpisu z obchodného registra poskytovateľa  
Príloha č.  2 -  Kópia cenovej ponuky z obstarávania zákazky, ocenená poskytovateľom 
               
               
 

   

    V Bratislave dňa :                                                             V Bratislave dňa : 

 

 

 

 

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

                  objednávateľ         poskytovateľ 
             Ing. František Hulík                                          
            riaditeľ ÚZ ŠDaJ  STU                                  
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