
  

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Zákazka: Poistenie budov, objektov a majetku    

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01  Púchov 
IČO: 36 332 500, DIČ: 2021774557, IČ DPH: SK 2021774557 
Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č, 14302/R 
 
2. Predmet zákazky: 
Poistenie budov, objektov a majetku 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
Začiatok poistenia: 23.02.2014.  
Predpokladaná doba trvania poistenia je 5 rokov. Po uplynutí tejto doby si spoločnosť vyhradzuje právo vypovedať 
zmluvu, urobiť nový prieskum trhu a vybrať dodávateľa s najnižšou cenou na predmetné poistenie.   
Cenovú ponuku prosíme vypočítať na jeden rok na celý predmet zákazky a taktiež samostatne za každé Poistenie 
budov, objektov a majetku č. 1., 2., 3., 4. 
 
● Poistenie budov, objektov a majetku č. 1 
 
Špecifikácia poistenia: PLAVECKÝ BAZÉN – DETSKÝ BAZÉN – KRYTÁ PLAVÁREŇ 
Poistná suma:  968 400 € 
Spoluúčasť:    
Poistné riziká:   Poškodenie, zničenie majetku – združený živel, vodovodné udal., požiar, víchrica, iné 
Poistenia skla:   PS = 5 000 € 
Vandalizmus, krádež:  PS = 5 000 € 
Poistná suma – súbor hnuteľných vecí v budove: PS = 10 000 € 
Peniaze:   3 350 € 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

● Poistenie budov, objektov a majetku č. 2 
 
Špecifikácia poistenia: FUTBALOVÁ TRIBÚNA, ŠATNE 
Poistná suma:   563 700 € 
Spoluúčasť:   
Poistné riziká:  Poškodenie, zničenie majetku – združený živel, vodovodné udalosti, požiar, 

víchrica, iné 
Poistenie skla:  PS = 2 000 € 
Vandalizmus, krádež: PS = 2 000 € 
Poistná suma – súbor hnuteľných vecí v budove:  PS 20 000 € 
_____________________________________________________________________________________ 
 

● Poistenie budov, objektov a majetku č. 3 
 

Špecifikácia poistenia: ZREKONŠTRUOVANÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN – ZREKONŠTRUOVANÁ 
STROJOVŇA – BLESKOZVOD 

Poistná suma:  3 013 900 € 
Spoluúčasť:   
Poistné riziká: Poškodenie, zničenie majetku – združený živel, vodovodné udalosti, požiar, 

víchrica, iné 
Poistenie skla: PS = 2 000 € 
Vandalizmus, krádež: PS = 5 000 € 
Poistná suma – súbor hnuteľných vecí v budove:  PS = 191 100 € 
Peniaze: 3 350 € 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 



  

● Poistenie budov, objektov a majetku č. 4 
 

Špecifikácia poistenia: GARÁŽ – ŠPORTOVÁ HALA – LODENICA – SKATEPARK - SPRÁVA 
Poistná suma:  590 800 € 
Spoluúčasť:   
Poistné riziká: Poškodenie, zničenie majetku – združený živel, vodovodné udalosti, požiar, 

víchrica, iné 
Poistenie skla: PS = 5 000 € 
Vandalizmus, krádež: PS = 3 000 € 
Poistná suma – súbor hnuteľných vecí v budove:  PS = 15 000 € 
Peniaze: 3 350 € 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
4. Požadované doklady uchádzača pre splnenie podmienok účasti: 
- 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
-  4 000 Eur/ročne  
 
6. Predloženie cenovej ponuky: 
- poštou, osobne, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: mskpuchov@mskpuchov.sk  
 
7. Termín  a miesto predloženia cenovej ponuky: 
- do 19.02.2014 do 15,00 hod. 
 
8. Poskytovanie súťažných podkladov. 
- 
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
- cena  
 
10. Ďalšie informácie:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, alebo neprijať žiadnu ponuku, ak ani jedna z ponúk nesplní 
podmienky uvedené vo výzve. Víťazná ponuková cena je zároveň zmluvnou cenou. V prípade, že víťazný dodávateľ 
stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť ju plniť vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu 
s druhým v poradí. 
 
V Púchove, 14.02.2014 
 
 
 
 
                Ing. Katarína Bradáčová 

konateľka spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. 


