
SPRÁVA 
o zákazke v zmysle  § 21 ods.2 a 3.  zákona  č.25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmien 

a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 
1.   Identifikácia verejného obstarávateľa            

  Názov organizácie:  Mesto Žiar nad Hronom 
  Sídlo organizácie:  Mestský úrad, Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
  IČO:  00 321 125 
  Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.  
  

 
2. Predmet zákazky:  

Spoločné  obstarávanie  poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom   a spolupoistené 
organizácie 

  
 

 
 Oznámenie zverejnené: vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   číslom 

23857-WYS dňa 07.10.2014 
 Postup zadávania zákazky: Výzva na predloženie ponuky 
 Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná zákazka 
 Druh predmetu: služba  
  
 
3. Hodnota zákazky  

 
 Časť 1 -   Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu – 23 870,79 EUR 

Časť 2 -   Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou   
motorového vozidla – 10.553,78 EUR 

Časť 3 -   Poistenie motorových a prípojných vozidiel – KASKO – 4236,00 EUR 
Časť 4 -   Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel –    

105.218,01 Eur 
 Časť 5 -   Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – 8.532,00 EUR 

 
Celková hodnota – 152.140,58 EUR 
(poisťovacie služby sú oslobodené bez DPH) 

 
4. Identifikácia vybraných záujemcov: 

 
 Časť 1 -   Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu  

 
Obchodné meno  

Sídlo/miesto podnikania 

 
Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s. 

Dostojevského rad 4,  
815 74 Bratislava 
IČO: 00151700 

 
Union poisťovňa, a.s. 

Bajkalská 29/A,  
813 60 Bratislava 
IČO: 31322051 

 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 

Štefánikova 17 
811 05 Bratislava 
IČO: 31595545 

 
Odôvodnenie výberu 



1. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a skonštatovala, že uchádzači splnili  podmienky 
účasti stanovené zákonom a verejným obstarávateľom (zápisnice z posúdenia splnenia  
podmienok ). 

2.  Komisia ďalej preskúmala ponuky uchádzačov po stránke obsahovej,  a to či ponuky obsahujú 
požadované doklady vyplývajúce so súťažných podkladov časti A. 1 Pokyny pre uchádzačov, 
bod 14. Komisia konštatovala, že uchádzači predložil požadované doklady.  

 
 

Časť 2 -   Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou   
motorového vozidla 

 
Obchodné meno  

Sídlo/miesto podnikania 

 
Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s. 

Dostojevského rad 4,  
815 74 Bratislava 
IČO: 00151700 

 
Union poisťovňa, a.s. 

Bajkalská 29/A,  
813 60 Bratislava 
IČO: 31322051 

 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 

Štefánikova 17 
811 05 Bratislava 
IČO: 31595545 

 
Odôvodnenie výberu 
1. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a skonštatovala, že uchádzači splnili  podmienky 

účasti stanovené zákonom a verejným obstarávateľom (zápisnice z posúdenia splnenia  
podmienok ). 

2.  Komisia ďalej preskúmala ponuky uchádzačov po stránke obsahovej,  a to či ponuky obsahujú 
požadované doklady vyplývajúce so súťažných podkladov časti A. 1 Pokyny pre uchádzačov, 
bod 14. Komisia konštatovala, že uchádzači predložil požadované doklady.  

 
 Časť 3 -   Poistenie motorových a prípojných vozidiel – KASKO 

 
Obchodné meno  

Sídlo/miesto podnikania 

 
Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s. 

Dostojevského rad 4,  
815 74 Bratislava 
IČO: 00151700 

 
Union poisťovňa, a.s. 

Bajkalská 29/A,  
813 60 Bratislava 
IČO: 31322051 

 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 

Štefánikova 17 
811 05 Bratislava 
IČO: 31595545 

 
Odôvodnenie výberu 
1. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a skonštatovala, že uchádzači splnili  podmienky 

účasti stanovené zákonom a verejným obstarávateľom (zápisnice z posúdenia splnenia  
podmienok ). 



2.  Komisia ďalej preskúmala ponuky uchádzačov po stránke obsahovej,  a to či ponuky obsahujú 
požadované doklady vyplývajúce so súťažných podkladov časti A. 1 Pokyny pre uchádzačov, 
bod 14. Komisia konštatovala, že uchádzači predložil požadované doklady.  

 
 Časť 4 -   Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel –     

 
Obchodné meno 
Adresa alebo sídlo uchádzača 

Skupina dodávateľov: 
 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 

Štefánikova 17,  
811 05 Bratislava 
IČO: 31595545 
 
KOOPERATIVA poisťovňa a.s.,  
Vienna Insurance Group 

Štefaničova 4,  
816 23 Bratislava 
IČO: 00585441 

 
Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s. 

Dostojevského rad 4,  
815 74 Bratislava 
IČO: 00151700 

  
Odôvodnenie výberu 
1. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a skonštatovala, že uchádzači splnili  podmienky 

účasti stanovené zákonom a verejným obstarávateľom (zápisnice z posúdenia splnenia  
podmienok ). 

2.  Komisia ďalej preskúmala ponuky uchádzačov po stránke obsahovej,  a to či ponuky obsahujú 
požadované doklady vyplývajúce so súťažných podkladov časti A. 1 Pokyny pre uchádzačov, 
bod 14. Komisia konštatovala, že uchádzači predložil požadované doklady.  

 
 
 Časť 5 -   Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 

 
Obchodné meno  

Sídlo/miesto podnikania 

 
Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s. 

Dostojevského rad 4,  
815 74 Bratislava 
IČO: 00151700 

 
Odôvodnenie výberu 
1. Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že uchádzač splnili  podmienky 

účasti stanovené zákonom a verejným obstarávateľom (zápisnice z posúdenia splnenia  
podmienok ). 

2.  Komisia ďalej preskúmala ponuku uchádzača po stránke obsahovej,  a to či ponuky obsahujú 
požadované doklady vyplývajúce so súťažných podkladov časti A. 1 Pokyny pre uchádzačov, 
bod 14. Komisia konštatovala, že uchádzači predložil požadované doklady.  

 
 
5. Identifikácia vylúčených záujemcov 

Žiadny záujemca nebol vylúčený. 
 
6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

K vylúčeniu mimoriadne nízkej ponuky nedošlo.  
 
 



7. Identifikácia úspešného uchádzača 
 

 časť 1 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu 
 
 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. , Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 

Odôvodnenie výberu ponuky: 
- úspešný uchádzač predložil ponuku, ktorou splnil požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky zverejnené v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   
číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014 a v súťažných podkladoch, 

- úspešný uchádzač bol komisiou vyhodnotený podľa stanoveného kritéria zverejneného 
v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   číslom 23857-WYS dňa 
07.10.2014 a časti  A.2. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných 
podkladov ako úspešný, nakoľko predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou  -   23.870,79 €  
 

Časť 2 -   Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou   
motorového vozidla 
 
Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 
Odôvodnenie výberu ponuky: 
- úspešný uchádzač predložil ponuku, ktorou splnil požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky zverejnené v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   
číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014 a v súťažných podkladoch, 

- úspešný uchádzač bol komisiou vyhodnotený podľa stanoveného kritéria zverejneného 
v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   číslom 23857-WYS dňa 
07.10.2014 a časti  A.2. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných 
podkladov ako úspešný, nakoľko predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou  -   10.553,78 € 
. 

 
Časť 3 -   Poistenie motorových a prípojných vozidiel – KASKO 
 
Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 
Odôvodnenie výberu ponuky: 
- úspešný uchádzač predložil ponuku, ktorou splnil požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky zverejnené v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   
číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014 a v súťažných podkladoch, 

- úspešný uchádzač bol komisiou vyhodnotený podľa stanoveného kritéria zverejneného 
v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   číslom 23857-WYS dňa 
07.10.2014 a časti  A.2. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných 
podkladov ako úspešný, nakoľko predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou  -    4.236,00 € 
. 

 
Časť 4 -   Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel 
 
Skupina dodávateľov: 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. , Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava a 
KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefaničova 4,  816 23 Bratislava 
 Odôvodnenie výberu ponuky: 
- úspešný uchádzač predložil ponuku, ktorou splnil požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky zverejnené v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   
číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014 a v súťažných podkladoch, 

- úspešný uchádzač bol komisiou vyhodnotený podľa stanoveného kritéria zverejneného 
v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   číslom 23857-WYS dňa 
07.10.2014 a časti  A.2. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných 
podkladov ako úspešný, nakoľko predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou  - 105.218,01 €  
 

 
Časť 5 -   Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
 
Allianz-Slovenská poisťovňa , a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  
Odôvodnenie výberu ponuky: 



- úspešný uchádzač predložil ponuku, ktorou splnil požiadavky verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky zverejnené v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   
číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014 a v súťažných podkladoch, 

- úspešný uchádzač bol komisiou vyhodnotení podľa stanoveného kritéria zverejneného 
v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod   číslom 23857-WYS dňa 
07.10.2014 a časti  A.2. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných 
podkladov ako úspešný. 

 
 

8. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 
Neuplatňuje sa. 
 

9. Odôvodnenie prekročenia lehoty  podľa §108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu 
podľa § 108j ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní 
Neuplatňuje sa. 
 

10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 
Neuplatňuje sa. 
 

11. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky zákona o verejnom obstarávaní 
Neuplatňuje sa. 

 
12. Dátum uzatvorenia zmluvy: 

 
  Časť 1 -   Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu  

Dátum uzatvorenia zmluvy:  23.12.2014 
Dátum zverejnenia zmluvy :    na webovej stránke verejného obstarávateľa 

 
Časť 2 -   Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou   
motorového vozidla  
Dátum uzatvorenia zmluvy:  23.12.2014 
Dátum zverejnenia zmluvy :    na webovej stránke verejného obstarávateľa 
 
Časť 3 -   Poistenie motorových a prípojných vozidiel – KASKO  
Dátum uzatvorenia zmluvy:  23.12.2014 
Dátum zverejnenia zmluvy :    na webovej stránke verejného obstarávateľa 

 
  Časť 4 -   Poistenie lomu stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel  

Dátum uzatvorenia zmluvy:  23.12.2014 
Dátum zverejnenia zmluvy :    na webovej stránke verejného obstarávateľa 
 
 

  Časť 5 -   Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – 8.532,00 EUR 
Dátum uzatvorenia zmluvy:  23.12.2014 
Dátum zverejnenia zmluvy :    na webovej stránke verejného obstarávateľa 
 
 
Vypracovala : JUDr. Michaela Krnčoková, dňa 23.12.2014 
 


