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Stručný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie povinného zmluvného poistenia (ďalej len „PZP“) pre služobné 
motorové vozidlá verejného obstarávateľa: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 
827 99  Bratislava 27, IČO: 00002801. 
 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla – súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je verejný obstarávateľ. 
Zoznam  vozidiel  je vždy  neoddeliteľnou súčasťou súborovej  poistnej zmluvy.  
 
Rozsah poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o PZP“). 

Poistné obdobie:  od 01.01.2020 do 31.12.2020, kalendárny rok 

Minimálne limity poistného plnenia: 
- pre škody na zdraví alebo usmrtení: 5 240 000,- €, 
- pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia: 1 050 000,- €. 
 
Miesto poistenia: Slovenská republika a alebo cudzí štát, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov 
uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla. 

Osobitné dojednania 
1. V rámci poistenia sú dojednané  asistenčné služby pre motorové vozidlá do 3,5 tony.  
2. Verejný obstarávateľ (Poistený) si vyhradzuje právo na aktualizáciu zoznamu motorových 

vozidiel, ktoré vstúpia do poistenia k 01.01.2020. Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia 
v priebehu platnosti zmluvy, budú zaradené do tej istej poistnej zmluvy a budú poistené 
za rovnakých podmienok ako je uvedené v poistnej zmluve. 

3. V prípade zakúpenia motorového vozidla bude vozidlo automaticky poistené okamihom 
prevzatia vozidla s tým, že túto skutočnosť verejný obstarávateľ (Poistený) nahlási do 10 
pracovných dní od zakúpenia motorového vozidla. 

4. Verejný obstarávateľ (Poistený) je povinný oznámiť úspešnému uchádzačovi (Poisťovateľovi) 
skutočnosť, ktorá má za následok zánik poistenia najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku. 
Oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zaslaním dokladu preukazujúcom príslušnú 
skutočnosť (ďalej len „doklad“), pričom zaslanie dokladu je možné vykonať elektronickou 
formou (e-mailom) alebo zaslaním dokladu prostredníctvom faxu, prípadne pošty. 

5. Úspešný uchádzač (Poisťovateľ) vydá poistenému na každé vozidlo súboru potvrdenie o poistení 
zodpovednosti najneskôr do 01.01.2020. 

6. Súčasťou poistnej zmluvy bude aj kompletný sadzobník poistného na povinne zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky vozidlá 
s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla, pohybujúce sa po cestných 
komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje) s uplatnením 
rovnakej výšky zľavy a bonusov ako sa uplatnili v rámci ponuky.  

7. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy bude aj Zoznam poistených vozidiel – s rozpisom 
ročného poistného za každé motorové vozidlo pre dané  poistné obdobie.  

8. Sadzby pre výpočet poistného uvedené v poistnej zmluve sú záväzné a nemenné po celú dobu 
poistenia. 

9. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti. 
10. Poistné bude uhradené jednorazovo na celú poistnú dobu (t. j. raz ročne) za aktuálny stav 

motorových vozidiel poistených k 01.01.2020.   
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11. Úspešný uchádzač (Poisťovateľ) je povinný pravidelne vystavovať predpis – vyúčtovanie 
poistného. Predpis poistného musí obsahovať zoznam poistených motorových vozidiel 
s vyčíslením poistného na každé motorové vozidlo,  pre dané poistné obdobie. 

12. Motorové vozidlá zakúpené v priebehu poistného obdobia budú zaraďované do existujúcej 
poistnej zmluvy za rovnakých podmienok, verejný obstarávateľ (Poistený) uhradí alikvotné 
poistné v zmysle zaslaného predpisu – vyúčtovania poistného. 

13. Rozsah poistenia musí byť podľa zákona o PZP. 
 
Uchádzač, resp. úspešný uchádzač (Poisťovateľ) nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený 
v Osobitných dojednaniach, stanovený verejným obstarávateľom, svojimi Všeobecnými poistnými 
podmienkami a Zmluvnými dojednaniami.  


