
VÝZVA 

zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v úplnom znení na dodanie služieb „Poistná zmluva". 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mestská krytá plaváreň  (ďalej len "MKP") 

Sídlo: Protifašistických bojovníkov č.4, 040 01 Košice 

IČO:42319374 

Telefón: 055/ 62 22 316 

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Hlivák 

e-mail: plavarenkosice@gmail.com 

 

2. Typ zmluvy:  

Poistná zmluva 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Základné postenie majetku - živel, krádež vlámaním/ lúpež a všeobecná zodpovednosť za 

škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. 

 Predmet poistenia: Stavba a súbor hnuteľných vecí. 

 Komplexný živel: požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, 

jeho časti alebo jeho nákladu, dym, náraz vozidla, aerodynamický tresk, víchrica, 

krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád 

stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu alebo námrazy, záplava, povodeň, 

zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení. 

 Krádež vlámaním/ lúpež: krádež vlámaním, lúpež podľa čl. II ods.1 VPP PPKL 08 

 Všeobecná zodpovednosť za škodu, prevádzková zodpovednosť za škodu z prevádzky 

športových zariadení. 

 

5. Číselný kód CPV - Slovník spoločného obstarávania:   

 

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  nie je možné 

 

7. Variantné riešenie: nie je možné 

 

8. Lehota na podpísanie zmluvy: do 31.12.2013. 

 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Dňa 16.12.2013 (pondelok) do 14:00 hod.  

 

10. Spôsob doručenia cenovej ponuky:  

Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy. Na obálku uviesť: „Neotvárať,  

výberové konanie na: "Poistnú zmluvu ". 

 

11. Ďalšie podmienky pre predkladanie cenových ponúk:  

a) ponuky  budú predkladané v slovenskom  jazyku  a v eur  vrátane  DPH  (v  prípade, že 

oslovený dodávateľ nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)  



b) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy 

 

12. Podmienky financovania:  

Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. Predmet zákazky bude financovaný  

formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 14 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia.  

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH 

 

14. Doklady, ak boli požadované, napr. doklad o oprávnení podnikať:   

a) výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie  

 

15. Ostatné podmienky  

MKP si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie. Proti rozhodnutiu MKP nie je možné 

podať  námietky  v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších  

predpisov.  Predložené ponuky budú konfrontované s porovnávacou cenou MKP 

vychádzajúcou z jeho vnútorných kalkulácií, finančného limitu porovnávacej ceny MKP je 

dôvodom na vylúčenie uchádzača z účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

Dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 09.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Hlivák 
riaditeľ MKP 


