
Príloha č. 1 – II.časť 

 

Minimálne zmluvné podmienky  

k zákazke s názvom „Skupinové úrazové poistenie“ 

 

 

Verejný obstarávateľ si v súvislosti s predmetom zákazky určuje nasledovné minimálne zmluvné 

podmienky: 

 verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom na predmet zákazky poistnú zmluvu, a to na 
dobu  určitú od 01.12. 2021 do 30.11. 2022. Poistenie však nezačne skôr, ako nultou hodinou dňa 
nasledujúceho po dni zverejnenia poistnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky 

 cenová ponuka uchádzača zahŕňa všetky jeho výdavky a náklady spojené s predmetom zákazky,  

 ceny za mernú jednotku, ktoré boli uchádzačom ponúknuté v Návrhu uchádzača na plnenie kritéria, 
resp. úspešným uchádzačom, sú cenami konečnými a nie je možné ich zvýšiť,  

 úspešný uchádzač vystaví faktúru na úhradu poistného na základe Zoznamu vozidiel, 

 zaradenie novonadobudnutých motorových vozidiel po dátume začiatku poistenia bude 
realizované prihláškou do poistenia, zaslanou verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi 
elektronicky aspoň jeden (1) pracovný deň pred požadovaným začiatkom poistenia, 

 vyradenie odhlásených motorových vozidiel v priebehu doby trvania poistenia bude realizované 
odhláškou z poistenia, zaslanou verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi elektronicky 
najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa zániku poistenia. Ak je dátum odhlásenia 
z poistenia uvedený v odhláške skorší, ako dátum jej zaslania, verejný obstarávateľ zašle spolu 
s odhláškou fotokópiu dokladu, potvrdzujúceho zmenu vlastníka motorového vozidla,    

 verejný obstarávateľ bude uhrádzať poistné bankovým prevodom na účet úspešného uchádzača 
na základe vystavenej faktúry, a to s 30-dňovou splatnosťou odo dňa jej doručenia, pričom faktúra 
musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike, špecifikáciu fakturovaných položiek a špecifikáciu fakturovanej sumy  

 ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zmluvy alebo v nej nebudú uvedené údaje v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v  Slovenskej republike, verejný obstarávateľ je 
oprávnený ju vrátiť v lehote päť (5) pracovných dní od jej obdržania s uvedením chýbajúcich alebo 
nesprávnych náležitostí. V takomto prípade lehota splatnosti neplynie a nová 30-dňová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej/doplnenej faktúry verejnému obstarávateľovi. Po 
túto dobu nie je verejný obstarávateľ v omeškaní, 

 verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

 


