




Príloha č.2 - Zoznam vozidiel

druh 

vozidla
EČ značka model VIN

rok 

výroby
objem výkon hmotnosť

poč. 

sed.

poistná 

suma s DPH
druh prevádzky 

1 osobné KE205IV ŠKODA SUPERB TMBAF93T9E9028993 2013 1968 125 2103 5 26 482,00 s právom pred. jazdy

2 osobné KE202IV ŠKODA YETI TMBLC45L1D6104305 2013 1968 81 2070 5 16 709,00 s právom pred. jazdy

3 osobné KE355IT ŠKODA YETI TMBLC45L2D6104636 2013 1968 81 2070 5 16 709,00 s právom pred. jazdy

4 osobné KE060KA ŠKODA YETI TMBLC45L1G6034387 2015 1968 81 2095 5 21 167,72 s právom pred. jazdy

5 osobné KE313KA ŠKODA YETI TMBLC45L2G6034141 2015 1968 81 2095 5 21 167,72 s právom pred. jazdy

6 osobné KE291KA ŠKODA YETI TMBLD75L5G6033693 2015 1968 110 2135 5 24 306,71 s právom pred. jazdy

7 osobné KE454LL ŠKODA RAPID TMBEE6NH9J4551353 2018 1598 85 1290 5 16 386,31 s právom pred. jazdy

8 osobné KE767LL ŠKODA RAPID TMBEE6NH6J4551407 2018 1598 85 1290 5 16 386,31 s právom pred. jazdy

9 osobné KE030LL ŠKODA RAPID TMBEE6NH1J4552013 2018 1598 85 1290 5 16 386,31 s právom pred. jazdy

10 osobné KE732LL ŠKODA OCTAVIA TMBCJ7NEXJ0268837 2018 1968 110 2001 5 25 078,31 s právom pred. jazdy

11 osobné KE515LL ŠKODA OCTAVIA TMBJG7NE0J0272840 2018 1598 85 1897 5 25 078,31 s právom pred. jazdy

12 osobné KE228LN ŠKODA OCTAVIA TMBAA7NE5J0301458 2018 1197 63 1775 5 17 945,31 s právom pred. jazdy

13 osobné ŠKODA FABIA vo výrobe* 2020 999 70 do 3,5t 5 12 740,44 bežná

14 osobné ŠKODA FABIA vo výrobe* 2020 999 70 do 3,5t 5 12 740,44 bežná

15 osobné ŠKODA FABIA vo výrobe* 2020 999 70 do 3,5t 5 12 740,44 bežná

16 osobné ŠKODA FABIA vo výrobe* 2020 999 70 do 3,5t 5 12 740,44 bežná

17 osobné ŠKODA KAROQ vo výrobe* 2020 1968 110 do 3,5t 5 27 823,97 s právom pred. jazdy

18 osobné ŠKODA KAROQ vo výrobe* 2020 1498 110 do 3,5t 5 24 551,51 s právom pred. jazdy

19 osobné ŠKODA KAROQ vo výrobe* 2020 1498 110 do 3,5t 5 24 551,51 s právom pred. jazdy

20 osobné ŠKODA KAROQ vo výrobe* 2020 1498 110 do 3,5t 5 22 908,65 s právom pred. jazdy

21 osobné ŠKODA KAROQ vo výrobe* 2020 1498 110 do 3,5t 5 22 908,65 s právom pred. jazdy

22 osobné ŠKODA KAROQ vo výrobe* 2020 1498 110 do 3,5t 5 22 908,65 s právom pred. jazdy

23 osobné ŠKODA KAROQ vo výrobe* 2020 1498 110 do 3,5t 5 22 908,65 s právom pred. jazdy

24 osobné ŠKODA KAROQ vo výrobe* 2020 1498 110 do 3,5t 5 22 908,65 s právom pred. jazdy

Pozn.: *vozidlá budú dodané v 5/2020
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Príloha č. 3 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 
 

Predmet zákazky:   „Havarijné poistenie dispečerských motorových vozidiel“ 
 

 
Údaje: 

Obchodné meno uchádzača .............................................................................       

Adresa alebo sídlo uchádzača            ............................................................................... 

 (v prípade skupiny za každého člena skupiny) 

 
 

 

Kritérium                Návrh   uchádzača 

 

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY 

v EUR   

Poistenie za požadované obdobie tj. 24 mesiacov 

 (vyjadrená   v eurách, zaokrúhlená na dve 

desatinné miesta) 

 

 
 

Podpis  štatutárneho  orgánu:  

        

 .............................................................. 
                      meno, priezvisko, titul, funkcia 

       podpis oprávnenej osoby (osôb) uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje. 

 



Príloha č. 4 
„VZOR“ 

 
POISTNÁ ZMLUVA  

O HAVARIJNOM POISTENÍ DISPEČERSKÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL 
Uzatvorená v zmysle  zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

a zákona 343/2015 Z.z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  (ďalej len „zmluva“  alebo  „poistná zmluva“) 

 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Poisťovateľ:    (doplní uchádzač)  
   
Obchodné meno: .................................................. 
Sídlo:  .................................................. 
Štatutárny orgán:  .................................................. 
IČO: .................................................. 
DIČ: .................................................. 
IČ DPH: .................................................. 
Bankové spojenie: .................................................. 
Číslo účtu: .................................................. 
Číslo účtu (IBAN): .................................................. 
Kontaktná osoba: .................................................. 
Tel.:   ..................................................   
e-mail:   
 
(ďalej len „poisťovateľ“) 
 
 
a 
 
Poistník: Záchranná služba Košice 
  štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I-5 z 18.12.1990 
Sídlo: Rastislavova 43, 041 91 Košice 
Štatutárny orgán:  JUDr. Miroslav Boháč,  riaditeľ  
IČO: 00 606 731 
DIČ: 2021141980 
IČ DPH: neplatca DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000289408/8180 
Číslo účtu (IBAN): SK42 8180 0000 0070 0028 9408 
Kontaktná osoba: Ing. Lucián Kašela, hlavný technik  
Tel.:  0904 604 370 
Fax:  055-6814 480 
e-mail:  ht@kezachranka.sk 
 
(ďalej len „poistník“) 
 
 
 

mailto:ht@kezachranka.sk


 
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany  uzatvárajú túto poistnú zmluvu  v zmysle  zákona č. 40/1964 Zb.. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ako výsledok zadávania  zákazky s nízkou hodnotou s názvom 
predmetu: „Havarijné poistenie dispečerských  motorových vozidiel.“ 

2. Prílohou poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky Poisťovateľa. Ustanovenia 
tejto poistnej zmluvy majú prednosť pred Všeobecnými poistnými podmienkami 
Poisťovateľa a Osobitnými zmluvnými dojednaniami. Osobitné zmluvné dojednania 
poistnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných podmienok 
Poisťovateľa. Všeobecné poistné podmienky Poisťovateľa a Osobitné zmluvné 
dojednania nesmú znevýhodňovať Poistníka a nesmú sa vymykať bežným obchodným 
zvyklostiam. 

3. Poistník si vyhradzuje právo v čase trvania zmluvného vzťahu dopĺňať a upresňovať 
predmet poistnej zmluvy podľa vlastných potrieb.  

  
 

Článok III. 
Predmet a účel poistnej zmluvy 

 
1.      Predmetom tejto poistnej zmluvy je úprava práv a povinností poistníka a poisťovateľa pri 

určení podmienok havarijného poistenia súboru  dispečerských motorových vozidiel 
a prípojných vozidiel , ktorých vlastníkom, oprávneným užívateľom, prípadne  držiteľom 
na základe leasingových zmlúv alebo zmlúv o prenájme (zapožičaní)  je  poistník. 

2.  Účelom tejto poistnej zmluvy je upraviť podmienky efektívneho a hospodárneho 
zabezpečenia poistenia motorových vozidiel poistníka v súlade s touto poistnou 
zmluvou. 

3.  Táto poistná zmluva sa vzťahuje na poistenie motorových vozidiel vo vlastníctve, držbe 
a správe poistníka, uvedené v Prílohe č. 1 (Zoznam vozidiel a poistné ). Príloha č. 1 je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy.  

4. Vznik a zánik poistenia vozidiel, ku ktorému poistník získal alebo stratil vlastníctvo po 
podpise tejto poistnej zmluvy, t. j. zaradenie/vyradenie majetku do/z poistenia sa bude 
realizovať formou prihlášky/odhlášku do/z poistenia. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že za účelom plnenia tejto  zmluvy sa budú 
riadiť ustanoveniami tejto poistnej zmluvy a poisťovateľ zaviaže poskytnúť poistníkovi 
dohodnuté poistenie a poistník sa zaviaže poisťovateľovi zaplatiť za dohodnuté poistenie 
dohodnutú cenu. 

6.  Poistenie sa dojednáva pre rozsah poistenia: 
 a) poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie a stretu  
 b) odcudzenie celého vozidla alebo jeho častí 
 c) poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti (komplexné živelné 

riziká) 
 d) úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidla – vandalizmus 
 e) poškodenie alebo zničenie vozidla priamou činnosťou hlodavcov 
 f) poškodenie a zničenie čelného skla akoukoľvek náhodnou udalosťou 
7. V prípade, že poistník v priebehu platnosti tejto poistnej zmluvy zakúpi a zaradí do 

poistenia vozidlá iných skupín ako sú uvedené v Prílohe č.1, poisťovateľ pre určenia 
poistného takého  vozidla predloží Kompletný sadzobník ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto 
poistnej zmluvy. 

 
 



Článok IV. 
Osobitné  dojednania 

 

1. Poisťovateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto  zmluvy: 
a) Nebude uplatňovať prirážku k poistnému za vozidlá s právom prednostnej jazdy 
b) Nebude vyžadovať vstupné obhliadky vozidiel, uvedených v Prílohe č.1 k tejto 

zmluve  alebo jej aktualizovanej verzii 
c) Bude akceptovať poistné sumy vozidiel, uvedených v Prílohe č.1 k tejto poistnej 

zmluve (alebo v jej aktualizovanej verzii) a v prípade zistenia odchýlok od nových 
cien, nebude  uplatňovať podpoistenie. Pre vozidlá, ktoré vstúpia do poistenia po 
dátume účinnosti tejto poistnej zmluvy, bude poistnou sumou nová cena vozidla. 

d) Poistník si vyhradzuje právo aktualizácie súboru vozidiel pri nadobudnutí alebo 
vyradení vozidiel počas trvania poistenia a pri zmene určenia použitia vozidiel, 
ktoré sú už v súbore poistených motorových vozidiel. Poistník a poisťovateľ sa 
dohodli, že poistník túto aktualizáciu  a zasielanie príslušných dokladov k nej  bude 
vykonávať  výhradne elektronickou cestou. Aktualizácia súboru sa nebude 
považovať za podstatnú zmenu zmluvy, ktorá by vyžadovala jej úpravu vo forme 
písomného dodatku k poistnej zmluve. 

2. Územná platnosť poistenia: geografické územie Európy. 
3. Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby, ktorých dojednanie je pre osobné a úžitkové 

vozidlá, s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, v rámci tohto poistenia bezplatné. 
4. Poisťovateľ akceptuje hradenie nákladov spojených so zabezpečením odtiahnutia alebo 

odvozu  (prepravu) nepojazdného motorového vozidla do najbližšieho servisu, ako aj 
náklady spojené s oprávnenými poplatkami za diaľnice, lode, trajekty, pre prepravné aj 
prípojné motorové vozidlo. 

5. Poisťovateľ priznáva olepy (grafické označenie) motorových vozidiel poistníka za 
likvidnú položku. 

 

Článok V. 
Zmluvná cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za poskytnuté poistenie (ďalej len „cena“, alebo „poistné“) podľa tejto poistnej 
zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán  v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. a vyhl. 
č. 87/1996 Z. z. na základe výsledkov verejného obstarávania podľa , ktorého úspešným 
uchádzačom sa stal poisťovateľ a v súlade s ponukou predloženou poisťovateľom podľa 
Prílohy č. 1 (Zoznam vozidiel a poistné) k tejto zmluve. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto poistnej zmluvy. 

2.  Cena za poskytnuté poistenie podľa bodu 1 tohto článku zahŕňa všetky náklady 
poisťovateľa vrátane akýchkoľvek daní, poplatkov a iných súvisiacich služieb a ďalších 
nákladov poisťovateľa alebo inej tretej osoby súvisiace s poskytnutím poistenia.  

3.  Cena za poskytnuté poistenie podľa tejto zmluvy je v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodená od DPH. 

4.  Celková hodnota predmetu plnenia  tejto poistnej zmluvy za všetky poskytnuté poistenia 
špecifikované v tejto zmluve, počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy neprekročí 
výšku celkového poistného, uvedeného v Prílohe č. 1 (Zoznam vozidiel a poistné) k tejto 
zmluve. 

5.  Poisťovateľ vyhlasuje, že cena určená v bode 4 (podľa Prílohy č.1 k tejto zmluve)  tohto 
článku zmluvy zahŕňa všetky jeho   predpokladané náklady a primeraný zisk. Poisťovateľ 
súčasne vyhlasuje, že s prihliadnutím na všetky okolnosti nebude požadovať akékoľvek 
ďalšie náklady, príplatky, poplatky, či dane ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve a ktoré 
by musel znášať poistník. 

6.  Poistné dohodnuté podľa tejto zmluvy za poskytovaný predmet tejto zmluvy bude 
hradené štvrťročnými splátkami, bez uplatnenia področnosti poisťovateľom. Poistné 
bude hradené prevodom na účet poisťovateľa podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy ako tzv.: 



„predpis poistného“. Predpis poistného bude obsahovať: identifikačné údaje poistníka, 
identifikačné údaje poisťovateľa, číslo dokladu, resp. variabilný symbol, predmet 
poistenia, dátum  vystavenia, dátum splatnosti, obdobie poistenia a čiastku. Predpis 
poistného je povinný vyhotoviť poisťovateľ a zaslať na adresu sídla poistníka uvedenú 
v článku  I. tejto zmluvy. 

7.  Lehota splatnosti poistného je  30 kalendárnych dní, pričom predpis poistného  musí byť 
doručený na adresu poistníka najneskôr 30 kalendárnych dní pred ukončením lehoty 
splatnosti.   

8.  Poistník je oprávnený vrátiť poisťovateľovi predpis poistného v lehote 15 pracovných dní 
odo dňa jeho doručenia, ak je vyhotovený v rozpore s touto zmluvou,  alebo 
Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré budú prílohou tejto poistnej  
zmluvy alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

9.  Poistné uvedené v Prílohe č. 1 (Zoznam vozidiel a poistné) k tejto zmluve je dojednané 
ako maximálne a je záväzné počas celej doby trvania platnosti a účinnosti tejto poistnej  
zmluvy. Nižšie poistné je možné dohodnúť iba na základe písomného súhlasu obidvoch 
zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve. 

10.  Zmluvné strany dojednali poistenie so spoluúčasťou: 
10.1 poistné riziká v zmysle  ods.6 písm. a), b), c), d) e) článku III tejto zmluvy 

..........doplní poisťovateľ  (min.5%, min. 165,00 Eur). 
10.2 poistné riziká v zmysle ods. 6 písm. f) článku III tejto zmluvy ..................doplní 

poisťovateľ (návrh: bez spoluúčasti) 
11. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť poistného nemá vplyv na vznik poistenia. 
12.  Predmet plnenia tejto zmluvy je financovaný z vlastných zdrojov  poistníka. 
 

Článok VI. 
Likvidácia poistných udalostí, prehľad o úhradách poistného 

1.  V prípade vzniku škodovej udalosti je poistník povinný túto skutočnosť bezodkladne 
nahlásiť poisťovateľovi a to prednostne formou telefonického hlásenia na tel. číslach, 
ktoré budú oznámené poistníkovi po účinnosti tejto zmluvy a v prípade potreby 
aktualizované. 

2.  Nepretržitý 24-hodinový telefónny servis asistenčnej služby zabezpečuje poisťovateľ. 
3.  Po nahlásení škody asistenčnou službou poisťovateľ v prípade potreby zabezpečí do 48 

hodín obhliadku škody a v prípade potreby doručí poistníkovi predpísané tlačivo 
"Hlásenie o škodovej udalosti" podľa rizika. 

4.  Poistník je následne bezodkladne informovaný o čísle škodovej/ poistnej udalosti. 
5.  Pri likvidácii poistných udalostí (ďalej len „PU“) bude poisťovateľ postupovať nasledovne: 

5.1  pri likvidácii PU, pri ktorej by malo prísť k zníženiu  alebo zamietnutiu poistného 
plnenia, poisťovateľ najprv uvedenú poistnú udalosť konzultuje s povereným 
zamestnancom poistníka, 

5.2  poisťovateľ vždy po ukončení likvidácie PU zašle písomné oznámenie o   
zlikvidovaní PU na adresu sídla poistníka uvedenú v čl. I tejto zmluvy. 

6.  Pri hodnotení poistnej udalosti  
6.1    totálnou škodou sa rozumie:  

  -  škoda, ktorej predpokladané  (kalkulované) náklady na opravu sú vyššie ako 90%  
všeobecnej hodnoty vozidla v čase vzniku škody 

          -  škoda, spôsobená odcudzením vozidla 
6.2    parciálnou škodou sa rozumie: 

         -   každá škoda, okrem škôd stanovených v zmysle ods. 6.1 bodu  6 tohto článku 
7. Poistné plnenie bude poisťovateľ poukazovať priamo na účet poistníka.  

 
 

Článok VII. 
Subdodávatelia 



1. Zoznam subdodávateľov poisťovateľa, ktorý predložil poisťovateľ do času uzavretia tejto 
zmluvy spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 
zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia tvorí Prílohu č. 3 k tejto 
zmluve. Poisťovateľ je povinný písomne oznámiť poistníkovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o tejto 
zmene. 

2. Ak v čase uzavretia tejto poistnej zmluvy poisťovateľovi neboli známi subdodávatelia 
a poisťovateľ má v úmysle realizovať predmet tejto zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľa, poisťovateľ tak môže urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom 
poistníka. Zámer realizácie predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa 
poisťovateľ bezodkladne písomne oznámi poistníkovi s uvedením údajov o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 
dátum narodenia. 

3.  K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení poistníkom. Poisťovateľ je 
povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane 
zmena subdodávateľa, písomne oznámiť poistníkovi zámer zmeny subdodávateľa 
s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 
dátum narodenia  (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). 

4.  Poisťovateľ je povinný postupovať pri výbere subdodávateľa tak, aby náklady 
vynaložené na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a 
cene a tak, že subdodávatelia podieľajúci sa na plnení predmetu poistnej zmluvy budú 
kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy a budú mať 
potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k plneniu predmetu tejto poistnej zmluvy. 

 

     Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto poistná zmluva  sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov od účinnosti 
tejto zmluvy. 

2.  Zmluvné strany  sú povinné dodržiavať platné a účinné právne predpisy v oblasti ochrany 
osobných údajov, a to nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 18/2018 Z. z.“) a zabezpečiť ich 
dodržiavanie svojimi zamestnancami a členmi orgánov podľa zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 

4.      Zmluvné strany  môžu odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov upravených príslušnými 
právnymi predpismi.  

5.  Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu v zmysle § 800 ods. 2 
Občianskeho zákonníka, do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.  

6.  Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba vzostupne číslovanými písomnými 
dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré sa 
po podpísaní účastníkmi zmluvy stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

7.     Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to 
neplatnosť zmluvy ako celku. 

8.  Zmluvné strany sa dohodli riešiť vzniknuté spory dohodou. V prípade, že medzi 
účastníkmi zmluvy nedôjde k dohode, tieto budú riešené v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR.   



9. Zmluvné strany  sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách v 
skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie práv a povinností vyplývajúce z tejto 
zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy 
sídla. 

10.  Táto poistná zmluva  sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá má 
platnosť originálu. Po podpísaní poisťovateľ dostane 1 (jedno) vyhotovenie a poistník 3 
(tri) vyhotovenia. 

11. Poisťovateľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho 
súhlasu poistníka. 

12.  Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky poisťovateľa v rozpore s ods. 11 tejto 
časti zmluvy, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas poistníka je 
zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný 
súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

13.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli čo do obsahu i 
rozsahu, zmluva vyjadruje ich vôľu, nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak nápadne 
nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom na znak čoho k nej 
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

14. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

   Príloha č. 1  – Zoznam vozidiel a poistné 

   Príloha č. 2  – Kompletný sadzobník 

 Príloha č. 3  – Subdodávatelia (ak je uplatniteľná) 
 
Za poisťovateľa:                        Za poistníka: 

 

V ..........................dňa.....................   V Košiciach, dňa................................ 

 

 

 

 

----------------------------------------------    ------------------------------------------------ 

Meno, priezvisko, titul , funkcia             JUDr. Miroslav Boháč 

        Záchranná služba Košice, riaditeľ 



Príloha č. 5  výzvy na predkladanie ponúk 

 

 

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

 

Verejné obstarávanie na predmet zákazky:    

                               „Havarijné poistenie dispečerských motorových vozidiel“ 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov. 

 

 (...........obchodné meno, sídlo, IČO  uchádzača], zastúpený [..........meno a priezvisko osoby/osôb 

oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača ],  

ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v tomto verejnom obstarávaní,  na základe výzvy na 

predkladanie ponúk   

 

týmto čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním: 

 som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu 
nášho postavenia vo verejnom obstarávaní, 

 som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
s týmto verejným obstarávaním, 

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v 
priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie. 

 

V ...................................., dňa ..................... 

 

 

 

                                                              –––––––––––––––––––––––––- 

                                                       Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača,  
                                                              resp. osoby na základe plnej moci 

  
 
 

 



Príloha č. 6 výzvy na predkladanie ponúk 

 

 

 

Čestné vyhlásenie  

podľa § 32, ods.1 písm. f)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 343/2015 Z..z. o verejnom obstarávaní) 

 

 

 

Dolu podpísaný  (doplniť meno a priezvisko), konajúci za (doplniť obchodné meno 

a sídlo uchádzača), pri predkladaná ponuky v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou na predmet zákazky „Havarijné poistenie dispečerských motorových vozidiel“, 

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla , miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

 

 

V..........................., dňa...........................  

 

 

 

  ................................................................  

                                                       Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača,  
                                                              resp. osoby na základe plnej moci 
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