
Príloha č. 1 

Opis predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie úrazového poistenia osôb prepravovaných v motorových 
vozidlách, ktorých vlastníkom je verejný obstarávateľ. Pre úrazové poistenie osôb prepravovaných 
motorovým vozidlom (ďalej len „MV“) platí: 

 poistenie sa musí vzťahovať na všetky sedadlá v MV, ktorých počet je uvedený v technickom 
preukaze vozidla, 

 počet poistených motorových vozidiel – 59 ks /aktuálny počet SMV/ 

 max. výška finančných zdrojov na predmet zákazky: do 3 000,00 € bez DPH 

 v prípade nadobudnutia nových MV bude zaradenie takto novonadobudnutých motorových 
vozidiel po dátume začiatku poistenia realizované prihláškou do poistenia vo forme stanovenej 
poisťovňou s uvedením továrenskej značky/typu vozidla, evidenčného čísla vozidla alebo VIN, počtu 
miest na sedenie, dátumom zaradenia do poistnej zmluvy elektronickou formou alebo doručením 
originálu prihlášky. 

      Vyradenie predaných alebo odhlásených motorových vozidiel v priebehu poistného obdobia, t. j.      
      od 01.12. 2021 do 30.11. 2022 bude realizovaný odhláškou do poistenia vo forme stanovenej  
      poisťovňou s uvedením továrenskej značky/typu vozidla, evidenčného čísla vozidla, počtu miest na   
      sedenie, dátumom vyradenia z poistnej zmluvy elektronickou formou alebo doručením originálu  
      prihlášky. 

 rozsah poistného krytia nie je obmedzený pracovným časom verejného obstarávateľa, t. j. poistné 
krytie je 

 dojednané nepretržite, t. j. 24 hodín. 

 Poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú, t. j. od 01.12.2021 00:00 hod do 30.11.2022 24:00 
hod. 

 Poistné je splatné jednorazovo. 

 poistná suma pre prípad smrti následkom úrazu musí byť minimálne 33 000,00 € na jedno sedadlo, 

 poistná suma pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu musí byť minimálne 33 000,00 € na jedno 
sedadlo, 

 denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu minimálne na poistnú sumu 20,00 € 

 zlomeniny a popáleniny následkom úrazu minimálne na poistnú sumu 2 000,00 € 
 
Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným v MV, ku ktorým 
dôjde následkom úrazu pri preprave MV, ku ktorému bolo poistenie dojednané. 
 
Poistením sú kryté úrazy nemenovaných osôb, ku ktorým dôjde: 

 počas jazdy MV na miestach určených na prepravu osôb alebo pri jeho dopravnej nehode, 

 pri nastupovaní alebo vystupovaní z MV, 

 pri uvádzaní MV do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy, 

 pri krátkodobých zastaveniach MV, ktoré si vyžiadala situácia v cestnej premávke, z dôvodu opravy 
alebo odstránenia bežnej poruchy MV vzniknutej počas jazdy, pokiaľ k úrazu prepravovanej osoby 
dôjde vo vozidle alebo v jeho blízkosti na pozemnej komunikácii, po ktorej MV jazdilo, poistenie sa 
dojednáva pre všetky sedadlá, ktorých počet je uvedený v osvedčení MV, pričom poistná suma je 
pre všetky vozidlá rovnaká. 

 
Poistenie zaniká dňom zmeny vlastníka MV, dňom odhlásenia MV z evidencie alebo odcudzením MV 
alebo dňom dojednaným v poistnej zmluve. 
 


