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Vec: Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky, ktorý nie je bežne dostupným na trhu:
Poistenie hnutel'ného majetku
- vysvetlenie výzvy
Na základe žiadosti o vysvetlenie od jedného zo záujemcov Slovenská

poľnohospodárska

univerzita v Nitre so sídlom Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, IČO OO 397 482 ako verejný obstarávateľ
podľa

§ 6 ods. l písm. d) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(ďalej

aj ako ZVO) posiela nasledovné vysvetlenie a upresnenie opisu predmetu zákazky uvedenom

vo, Výzve v rámci prieskumu trhu na zadanie predmetu zákazky, ktorý nie bežne dostupný na trhu
podľa

§ 9 ods. 9 ZVO na predmet s názvom "Poistenie hnutel'ného majetku" nasledovne:

Verejný obstarávateľ upravuje a mení bod 3.6 výzvy takto
Namiesto:
3.6. Na poistenie majetku sa

vzťahujú

tieto poistné riziká:

Živelné riziká
Odcudzenie l. riziko
Elektronické riziká/lom elektroniky l. riziko (iba na hmotný majetok)
Viď.:

"3.6 Na poistenie majetku sa vzťahujú tieto poistné riziká:
- Živelné riziká
- Odcudzenie l. riziko
- Elektronické riziká/lom elektroniky l. riziko (iba na hmotný majetok)"
Poistná suma pre l. riziká je uvedená v prílohe (príloha 2. Návrh na plnenie a určenie ceny)
Zároveň
i

j

sa mení aj lehota na predkladanie ponúk: do 4.2.2016 do 10,00 h.

a dopÍňa sa výška spoluúčasti 100 € pre všetky poistné riziká.
Ostatné ustanovenia Výzvy zostávajú nezmenené.

l
S pozdravom
Ing. Iveta Kružlíková
pracovník pre verejné obstarávania
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Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérir a určenie ceny

1. Poistenie hnuteľného majetku s miestom poistenia Fakulta ekonomiky a manažmentu, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Predmet poistenia

Poistná suma

Riziko

Ročná

sadzba v %o

Ročná

sadzba v %o

Výika
ročného
poistného v €

Komplexné živelné riziko
Hmotný majetok

17 553,60 EUR Odcudzenie - na 1. riziko na poistnú sumu 2000 €
Elektronické riziká/lom elektroniky 1. riziko na poistnú
sumu 2000 €

Predmet poistenia

Poistná suma

Riziko

Výika

róčriého

l poistného

v€

Komplexné živelné riziko
Nehmotný majetok

2 632,20 EUR
Odcudzenie - na 1. riziko na poistnú sumu 1700 €

Výška ročného poistného celkom za všetky poistné riziká za hmotný a nehmotný majetok

2. Poistenie hnuteľného majetku s miestom poistenia Technická fakulta, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Predmet poistenia

Poistná suma

Riziko

Ročná

sadzba v %o

Ročná

sadzba v %o

Výika

ročného

lpoistného

v€

Komplexné živelné riziko
Hmotný majetok

16 358,40 EUR Odcudzenie - na 1. riziko na poistnú sumu 2000 €
Elektronické riziká/lom elektroniky 1. riziko na poistnú
sumu 2000 €

Predmet poistenia

Poistná suma

Riziko

Výika
ročného
loolstného v €

Komplexné živelné riziko
Nehmotný majetok

2 064,00 EUR
Odcudzenie - na 1. riziko na poistnú sumu 1700 €

Výška ročného poistného celkom za všetky poistné riziká za hmotný a nehmotný majetok

l

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

•

l

Výška ročného poistného celkom za všetky poistné riziká za hmotný a nehmotný majetok
uvedený v bode 1 a 2

v€

l

