
P R I E S K U M   T R H U 
 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Úradný názov  Slovenský metrologický ústav 
Poštová adresa  Karloveská 63  
Mesto  Bratislava  PSČ  842 55  
IČO  30810701  
Kontaktná osoba  Erika Hulíková 

Jarmila Steigaufová  
e-mail  
 

hulikova@smu.gov.sk 
steigaufova@smu.gov.sk 

02/60294972 
02/60294362 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:  
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:  
Karloveská 63, 842 55 Bratislava  
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
Zákazka pozostáva z : 

- poistenia na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému (tretej osobe) činnosťou, 
alebo v súvislosti s činnosťou vykonávanou SMU na základe a v rozsahu 
Zriaďovacej listiny SMU 

- poistenia na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému (tretej osobe) vyplývajúcej 
zo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré SMU vlastní, alebo užíva na podnikanie 

Poistná suma : 331 940,00 € za jednu, alebo všetky poistné udalosti v poistnom období 
jeden rok, spoluúčasť 65,00 €. 

 
KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH OBSAHOVEJ STRÁNKY PREDME TU 
ZÁKAZKY:  
Erika Hulíková, tel.: +421 2 60294972,  e-mail: hulikova@smu.gov.sk, alebo 
Jarmila Steigaufová tel.: +421 2 60294362, e-mail: steigaufova@smu.gov.sk 
Odborné informácie poskytne Ing. Michal Kavecký, tel.: 60294533,          
mail: kavecky@smu.gov.sk 
Obhliadka predmetu zákazky je možná počas lehoty na predkladanie návrhov. 
 
V KALKULÁCII SA POŽADUJE UVIES Ť :  
Cenu ročného poistného . 
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR s DPH. V navrhnutej cene 
požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím dodania služby. Ak navrhovateľ 
nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.  
 
KRITÉRIUM VYHODNOTENIA KALKULÁCIÍ:  
Najnižšia cena. 
 
REALIZÁCIA : 
Do 18.11. 2013 
 



 
UPLYNUTI LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV: 
15.11. 2013 do 08.00 hod.  
Návrhy musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo   
 
e-mailom na adresu: hulikova@smu.gov.sk 
         steigaufova@smu.gov.sk  
  
OSTATNÉ PODMIENKY : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
Neúplný návrh nebude hodnotený. 
 
Poznámka: Zriaďovacia listina je na : www.smu.sk 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY 
11.11.2013 
 


