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                  V Bratislave, dňa 08.02.2022 
 
 
VEC:  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie podkladov k vypracovaniu ponuky č. 1 
 
 Verejnému obstarávateľovi - Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 
24 Bratislava, IČO: 30 796 482, bola doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov k vypracovaniu ponuky, 
ktoré boli poskytnuté verejným obstarávateľom k zadávaniu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom: „Poistenie majetku, poistenie 
zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných 
ciest“ (ďalej len „zákazka“). Dovoľujeme si Vám zaslať znenie otázok a odpovedí:  

 
Otázka č. 1: 
„Prosím o doplnenie: 
-   Škody a vznesené nároky za obdobie posledných troch rokov - popis a výška škôd/ nárokov.“ 
 
Odpoveď č. 1: 
-   Škodovosť za obdobie posledných 3 rokov (druh škody / dátum škody / výška škody): PU z poistenia  
    skla zo dňa 30.7.2020, škoda vo výške 328,00 EUR. 
-   Vznesené nároky za obdobie posledných 3 rokov: 0 EUR.  
 
Otázka č. 2: 
„Prosím o doplnenie: 
-   Rozpis nehnuteľného majetku.“ 
 
Odpoveď č. 2: 
Súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly a stavby vrátane stavebných súčastí, príslušenstva je v 
poistnej sume 5 903 384,77 €. Jedná sa o budovu na ulici Ipeľská 1, 040 11 Košice. 
 
Otázka č. 3: 
„Prosím o doplnenie: 
-   Rozpis 5 najhodnotnejších hnuteľných vecí.“ 
 
Odpoveď č. 3: 
 

Názov Účtovná VC Rok zaradenia 

Plynový chromatograf 347 398,34 2009 

Kvapalinový chromatograf s príslušenstvom 346 272,00 2018 

Plynový chromatograf Agilent 7890B s MS detekciou 227 640,00 2017 

Plynový chromatograf 134 299,54 2007 

Plynový chromatograf 134 299,54 2007 

Plynový chromatograf 134 299,54 2007 

Plynový chromatograf Agilent 7890B s MS detekciou 115 452,00 2017 

Plynový chromatograf Varian 2200X GCMS 112 972,50 2007 
 


