Príloha č. 1A k NZ 3718: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 1.:
„Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
Predmetom zákazky je zabezpečenie havarijného poistenia pre služobné motorové vozidlá (ďalej len
„SMV“) verejného obstarávateľa, ich časti a príslušenstvo tvoriace ich štandardnú a povinnú výbavu.
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
b) odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
c) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
d) úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus (zistený – nezistený).
Poistné obdobie: od 01.01.2019 do 31.12.2019, kalendárny rok.
Osobitné dojednania:
a) Poistenie je dojednané so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá s nulovou spoluúčasťou.
b) V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel s nulovou spoluúčasťou.
c) Poistenie je dojednané s územnou platnosťou: Európa.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na aktualizáciu zoznamu motorových vozidiel, ktoré
vstúpia do poistenia k 01.01.2019. Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu
platnosti poistnej zmluvy, budú zaradené za rovnakých podmienok ako je uvedené v ponuke.
e) Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je neobmedzene.
f) Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená „suma za opravu“, za materiál je nutné predložiť
doklady o kúpe.
g) V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby bez navýšenia poistného.
h) Poistením sú kryté aj náklady spojené s vyprostením motorového vozidla.
i) Opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčasť na motorovom vozidle bude hradiť
úspešný uchádzač (poisťovňa) priamo servisu – vystavenie krycieho listu.
j) Úspešný uchádzač bude akceptovať existujúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel
verejného obstarávateľa a poistné sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel ako
nové ceny – vzťahuje sa to na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od počiatku a taktiež na
motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu trvania poistnej zmluvy.
k) Úspešný uchádzač nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
l) Úspešný uchádzač nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe
do poistenia.
m) Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené zvieratami.
n) Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na predmete poistenia alebo jeho časti požiarom
alebo výbuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej osoby.
o) Motorové vozidlá zakúpené v priebehu poistného obdobia budú zaraďované do existujúcej
poistnej zmluvy za rovnakých podmienok, pričom v takomto prípade uhradí verejný obstarávateľ
alikvotné poistné v zmysle zaslaného predpisu – vyúčtovania poistného.
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p)
q)
r)

Sadzby pre výpočet poistného sú záväzné a nemenné počas celej doby poistenia.
Poistné bude hradené v ročnej splátke.
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy bude príloha so zoznamom motorových vozidiel
a s rozpisom ročného poistného za každé motorové vozidlo pre dané poistné obdobie – Príloha
č. 2: Podrobná špecifikácia ceny a zoznam SMV (Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam
SMV), t. j. Príloha č. 2A k NZ 3718: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ pre časť
1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019), s rozpisom poistného za poistné obdobie
na rok 2019 v EUR a taktiež Príloha č. 3: „Kompletný sadzobník“ s ročnou sadzbou a sumou
poistného na havarijné postenie motorového vozidla na všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou
do 3,5 t a prípojné vozidlá, traktory a nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t,
s uplatnením rovnakej výšky zľavy a bonusov ako sa uplatnili v rámci ponuky.
Súčasťou zoznamu je aj 9 motorových vozidiel, ktoré verejný obstarávateľ plánuje zakúpiť
v prvom štvrťroku 2019. Ďalšie údaje k týmto 9 uvedeným motorovým vozidlám budú doplnené
až po ich kompletnom dodaní v zmysle kúpnej zmluvy/kúpnych zmlúv. Hodnoty parametrov,
týkajúcich sa výkonu (kW) a objemu motora (cm3), rovnako aj výška nadobúdacej hodnoty (NH),
sú pri uvedených 9 motorových vozidlách zadané ako maximálne hodnoty, a to v zmysle opisu
predmetu zákazky na nákup týchto 9 motorových vozidiel.
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