Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
_________________________________________________________________________________________

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
k Výzve na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
„Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu“
Verejný obstarávateľ:
Názov:
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:
Šíravská 7
PSČ:
821 07
Mesto/obec: Bratislava
Štát:
Slovenská republika
IČO:
00 603 295
Organizačná zložka: Obor vnútorných vecí
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Xénia Domaracká
Telefón: 02/40 20 48 40, 0948 969 444
E-mail: xenia.domaracka@vrakuna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vrakuna.sk
VYSVETLENIE č. 1:
Otázka č. 1 záujemcu: Žiadame uviesť prehľad škodovosti za posledné 3 roky:
- zvlášť za poistenie majetku – živelné poistenie a odcudzenie, zvlášť za poistenie
zodpovednosti a zvlášť za poistenie strojov a elektroniky.
- so stručným popisom každej škody, dátumom vzniku škody, výškou škody v EUR vrátane
škôd za ktoré nebolo poskytnuté poistné plnenie/pri zodpovednostných škodách aj
vznesené nároky/
Otázka sa vzťahuje na škody nie na poistené udalosti, čiže túto informáciu požadujeme
nezávisle od toho či majetok bol alebo nebol v minulosti poistený a nezávisle na plnení
alebo neplnení poisťovne.
Odpoveď č. 1 verejného obstarávateľa: Posledné 3 roky neevidujeme žiadne škodové
udalosti.
VYSVETLENIE č. 2:
Otázka č. 1 záujemcu: Žiadame o uvedenie miesta poistenia s najvyššou poistnou sumou
predmetov poistenia (Poistná suma nehnuteľného majetku + poistná suma hnuteľného
majetku) s vyčíslením výšky poistnej sumy.
TELEFÓN
02/45522079, 02/45520574
02/45522154, 02/40204811

FAX
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BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB, a.s.
Č. účtu: 4424-062/0200

IČO: 00 603 295
DIČ:2020840118

web: www.vrakuna.sk
e-mail: podatelna@vrakuna.sk

Odpoveď č. 1 verejného obstarávateľa: Zoznam nehnuteľného majetku tvorí prílohu č. 4
k súťažným podkladom. Najvyššiu poistnú hodnotu má polyfunkčný objekt budovy 221 na
Poľnohospodárskej ul. 27b. Stroje, prístroje, zariadenia je v evidencii s najvyššou OC vo výške
30 500,00 € Traktorová kosačka ETESIA H 124 DX.
Otázka č. 2 záujemcu: Uveďte, prosím, zoznam všetkých škôd vzniknutých na vlastnom
hnuteľnom alebo nehnuteľnom majetku za posledných 5 rokov (vrátane škôd spôsobených
krádežou alebo vandalizmom). Pri každej položke uveďte prosím dátum vzniku škody,
stručný popis s uvedením príčiny a výšku škody. Otázka sa vzťahuje na škody, nie na
poistné udalosti, čiže túto informáciu požadujeme nezávisle od toho či majetok bol alebo
nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne.
Odpoveď č. 2 verejného obstarávateľa: Posledných 5 rokov neevidujeme škodové udalosti.
Otázka č. 3 záujemcu: Bola na území kde sa nachádza majetok, za posledných 10 rokov
povodeň a / alebo záplava? Ak áno, požadujeme uviesť zoznam týchto povodní a / alebo
záplav a výšku škôd spôsobených na majetku. Otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné
udalosti, čiže túto informáciu požadujeme nezávisle od toho, či majetok bol alebo nebol v
minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne.
Odpoveď č. 3 verejného obstarávateľa: Na území kde sa nachádza majetok, za posledných 10
rokov nebola povodeň ani záplava.
Otázka záujemcu č . 4 záujemcu: Žiadame uviesť min. 5 strojov / elektronických zariadení s
najväčšou hodnotou, s uvedením ich popisu činnosti, roku výroby a poistnej sumy.
Odpoveď č. 4 verejného obstarávateľa:
1/Traktorová kosačka ETESIA H 124 DX; OC 30 500,00, rok obstarania 2012,
2/ kosačka so zberom ETESIA Hydro 100 OC 15 780,56 €; rok obstarania 2005,
3/ Kropiaca a polievacia nadstavba 1260L; OC 13 530,00 €; rok obstarania 2018,
4/ Kôš na lístie; OC 11 824,80 €, rok obstarania 2017,
5/ Univerzálny nakladač; cena po technickom zhodnotení 19 882,32 €, rok obstarania 2008
Otázka č. 5 záujemcu: V prípade, ak v rámci strojov a zariadení sú obsiahnuté aj pojazdné
stroje, žiadame o uvedenie ich celkovej poistnej sumy, vrátane zoznamu min. 5 strojov
s najväčšou hodnotou, s uvedením ich popisu činnosti, roku výroby a poistnej sumy.
Odpoveď č. 5 verejného obstarávateľa:
1/Traktorová kosačka ETESIA H 124 DX; OC 30 500,00, rok obstarania 2012,
2/ kosačka so zberom ETESIA Hydro 100 OC 15 780,56 €; rok obstarania 2005,
3/ Kropiaca a polievacia nadstavba 1260L; OC 13 530,00 €; rok obstarania 2018,
4/ Kôš na lístie; OC 11 824,80 €, rok obstarania 2017,
5/ Univerzálny nakladač; cena po technickom zhodnotení 19 882,32 €, rok obstarania 2008.

Otázka č. 6 záujemcu: Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na spevnené plochy a
úpravy územia, pozemné komunikácie, vrátane dopravného značenia, pomníky, cestnú
svetelnú signalizáciu, oplotenia, verejné osvetlenia, verejné vodovody, verejné kanalizácie,
ČOV a inžinierske siete, ktoré sú majetkom Poisteného. Prosíme o zaslanie zoznamu vyššie
uvedených predmetov poistenia v štruktúre: predmet poistenia, miesto poistenia, rok
výstavby, poistná suma.
Odpoveď č. 6 verejného obstarávateľa: Takúto evidenciu nevedieme.
Otázka č. 7 záujemcu: Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby,
dokončené budovy a stavby, ktoré nie sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas
doby ich rekonštrukcie, evidované na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku. Prosíme o zaslanie zoznamu vyššie uvedených predmetov poistenia v štruktúre:
predmet poistenia, miesto poistenia, predpokladaný dátum kolaudácie, poistná suma.
Odpoveď č. 7 verejného obstarávateľa: Momentálne nevedieme žiadne plánované obstaranie
dlhodobého hmotného majetku.
Otázka č. 8 záujemcu: Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so
zachovaním pôvodných stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a
zhotovením umeleckých súčastí (uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti), ktoré je
nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy. Je možné
dojednanie limitu plnenia vo výške 50.000,00 Eur za jednu a všetky poistné udalosti počas
poistného obdobia?
Odpoveď č. 8 verejného obstarávateľa: Špeciálne stavebné materiály, historické budovy,
špeciálny technologicky postup alebo umelecké súčasti na budove - nie sú súčasťou žiadnej
budovy.
Spracoval: Mgr. Ing. Xénia Domaracká
V Bratislave, dňa 23. 03. 2020

