
 Bratislava 24.2.2020   
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
      (zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 
           
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie:  Športové Centrum Polície 
 Sídlo organizácie:  Romanova 37, 851 02 Bratislava 
 IČO:  735353 

       Meno priezvisko: Mgr. Roman Stolárik,  0961059815 
    e-mail: scpolicie@scpolicie.sk 
           
2. Predmet zákazky: krátkodobé cestovné poistenie pre zamestnancov ŠCP 
            a ďalšie osoby nahlásené poistníkom na zahraničných pracovných cestách 
 
Bližšia špecifikácia: 

-  krátkodobé cestovné poistenie 
- kategória šport 
- cena stanovená na osobu a deň - Európa/svet 
- rozsah poistenia: 

 
poistenie liečebných nákladov: 

a) ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, preprava do zdravotnického zariadenia, 
predpísané lieky, transport do domovskej krajiny – poistná suma 250 000 €, 

b) akútne ošetrenie zubov – poistná suma 350 €, 
c) ličebné náklady v dôsledku terorizmu – poistná suma 50 000 €, 
d) repatriácia pozostatkov – poistná suma 200 000 €, 

 
poistenie úrazu: 

a) trvalé následky – poistená suma 10 000 €, 
b) smrť – poistená suma 5 000 €, 

 

poistenie batožiny 
a) poškodenie, zničenie, strata, krádež – poistná suma 1 500 €, 
b) náhrada cenností, elektroniky, technických zariadení a športového náradia/výbavy – 

poistná suma 1 000 €, 
c) všetky veci odcudzené vlámaním do motorového vozidla – poistná suma 1 000 €, 

 
 

3. Iné požiadavky: 
Vyžadujeme platbu na faktúru, uzavretie rámcovej zmluvy s úspešným uchádzačom 
 na roky 2020-2024 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky : Cca 35 000,- € / 4 roky 
                                              
5.      Návrh kritérií hodnotenia: Cena poskytnutej služby na osobu a deň – Európa/svet 
 
6.  Podmienky účasti: V prípade nedodržania podmienok uvedených v bode 2 a 3, bude 

ponuka vylúčená z vyhodnotenia cenového prieskumu. 
 
7. Lehota na predkladanie ponúk:   Do 2.3.2020 
 
8. Miesto predkladania ponúk  
          Podľa bodu 1 tejto výzvy 
 
9.      Termín plnenia, miesto plnenia 
         Termín - od 15.3.2020 do 14.3.2024, miesto - podľa bodu 1 tejto výzvy 
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