
 

 
 

Zápisnica  
 

z vyhodnotenia za účelom otvárania obálok, posúdenie splnenia podmienok účasti a 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky a  úplného vyhodnotenia ponúk, ktoré sa 

konalo dňa 24.3.2017 o 13:00 hod. k zákazke s názvom:  
 

„Poistenie majetku mesta Komárno“ 
 

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZVO) 
a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk doručenou siedmim uchádzačom - 
elektronicky, zodpovedná osoba verejného obstarávateľa na svojom zasadnutí 
otvárala obálky s ponukami uchádzačov, posúdila splnenie podmienok účasti a 
vyhodnotila požiadavky na predmet zákazky na poskytovanie služieb. 

Vyhodnotenie sa konalo dňa 24.03.2017 o 13:00 hod. v sídle verejného 
obstarávateľa.  
 
Výzva bola elektronicky odoslaná uchádzačom dňa 14.03.2017: 
 

1. branislav.bega@groupama.sk  
2. alexandra.vargova@allianzsp.sk  
3. zilizi.tatiana@uniqua.sk 
4. jarmila.cserhelyiova@pkfsk.sk  
5. generali.sk@generali.com, ingrid.szenasiova@generali.sk  
6. info@koop.sk  
7. union@union.sk 

 
Verejnému obstarávateľovi boli doručené dve ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk. 

 
1.  Komunálna pois ťovňa a.s., Vienna Insurance Group , Stefánikova 27,     

811 05  Bratislava 

2. Kooperativa pois ťovňa a.s., Vienna Insurance Group , Štefanovičova 4, 
816 23  Bratislava 
 
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa overila neporušenosť obalu 

ponuky a včasnosť jej doručenia. Po otvorení obálky s ponukou označila ponuku 
poradovým číslom tak, v akom poradí bola doručená verejnému obstarávateľovi. 

 
Podmienky účasti uchádzačov: 

a)  osobné postavenie - § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 ZVO  
a preukázať ich splnenie dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 
fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 
službu a uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky. 

b) návrh na plnenie kritérií – ocenenie prílohy č. 2 za podmienok stanovených 
v opise predmetu zákazky, 

c) predloženie návrhu poistnej zmluvy 

 



 
Uchádzači splnili podmienky účasti, tým, že verejnému obstarávateľovi predložili 
všetky požadované doklady.  
 
Kritéria hodnotenia:   

a) najnižšia cena poistného v Eur s DPH 
  
Uchádzači, ktorí predložili ponuku s uvedením sídla resp. adresy a návrhu 
hodnotiacich kritérií: cena, doba nástupu na havarijnú situáciu 

P. č. Uchádzač 
Návrh na plnenie 

hodnotiaceho  
kritéria  

Poradie: 

1. 

Komunálna pois ťovňa a.s., 
Vienna Insurance Group, 
Stefánikova 27,  

811 05  Bratislava 

19.993,35 € 1. 

2. 

Kooperativa pois ťovňa a.s., 
Vienna Insurance Group, 
Štefanovičova 4,  
 
816 23  Bratislava 

24.499,23 € 2. 

 
 
Záver: 

 

Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa na základe úplného vyhodnotenia ponúk 
podľa stanovených kritérií konštatuje, že uchádzač s poradovým číslom 1. 
Komunálna pois ťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Stefánikova 27,                          
811 05  Bratislava  splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a 
ponúkol verejnému obstarávateľovi najvýhodnejšiu ponuku vo vzťahu ku kritériám 
hodnotenia.  

 
 
 
 
 
Komárno, dňa 24.03.2017                                       Ing. Dagmar Melotíková 

 
 



Komplexné prípadne združené živelné poistenie  Tabuľka č. 1 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰  Ročné poistné v € 

Súbor vlastného a cudzieho nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby vrátane stavebných súčastí, 

príslušenstva a obstarania hmotného majetku
48 691 221,44 €           5% min. 100 € nová cena 0,178 8 667,04 €                     

Miestne komunikácie 14 386 681,08 €           5% min. 1 000 € nová cena 0,585 8 416,21 €                     

Súbor vlastného a cudzieho hnuteľného majetku vrátane strojov, prístrojov a zariadení, inventáru, 

dopravných prostriedkov bez EČV, dopravných prostriedkov s EČV, umeleckých diel, zbierok a 

exponátov, mobiliáru, drobného dlhodobého hmotného majetku, ostatného dlhodobého hmotného 

majetku, majetku v operatívnej evidencii a podsúvahovom účte, obstaranie hmotného majetku, 

zásob

2 555 671,74 €             5% min. 100 € nová cena 0,176 449,80 €                        

Peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné papiere v trezore a pokladniach - 

vlastné a cudzie
5 000,00 €                    30 €                         nová cena, 1. riziko 0,176 0,88 €                             

Odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne náklady

náklady posudkového znalca

náklady na hľadanie príčiny škody

náklady na zemné a výkopové práce

náklady na spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou zo SR a zahraničia 

náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v sobotu a nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky

náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR

náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/
           65 658 574,26 €                     17 537,45 € 

Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰  Ročné poistné v € 

Súbor vlastného a cudzieho - nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby vrátane stavebných 

súčastí a technológií budov, hál a stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo, hnuteľného majetku  

vrátane strojov, prístrojov a zariadení, inventáru, dopravných prostriedkov bez EČV, dopravných 

prostriedkov s EČV, umeleckých diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného dlhodobého 

hmotného majetku, ostatného dlhodobého hmotného majetku, majetku v operatívnej evidencii a 

podsúvahovom účte, obstaranie hmotného majetku a zásob

30 000,00 €                  5% min. 100 € 4,000                          120,00 € 

Peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné papiere v trezore a pokladniach - 

vlastné a cudzie
5 000,00 €                    30 € 16,000                            80,00 € 

Preprava peňazí, cenností a cenín 5 000,00 €                    30 € 16,000                            80,00 € 

Pozn:* Poistenie pre prípad odcudzenia zahŕňa aj riziko vandalizmus (okrem Preprava peňazí, cenností a cenín - v zmysle zadania)                          280,00 € 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰  Ročné poistné v € 

                         320,00 € 

Poistenie strojov a elektroniky

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰  Ročné poistné v € 

Súbor vlastných a cudzích strojov, pojazdných pracovných strojov, prístrojov a zariadení, elektroniky a 

technologického vybavenia budov, hál a stavieb - strojné a elektronické príslušenstvo, dopravných 

prostriedkov bez EČV a dopravných prostriedkov s EČV

20 000,00 €                  16,000                          320,00 € 

Demolačné, demontážne a remontážne náklady

náklady posudkového znalca

náklady na hľadanie príčiny škody

náklady na zemné a výkopové práce

náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia

náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v sobotu a nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky

náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR

                         352,00 € 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Spôsob poistenia Ročná sadzba v ‰  Ročné poistné v € 

Voči tretím osobám vyplývajúcim z vlastníctva nehnuteľnosti – poistenie všeobecnej zodpovednosti

150 000,00 €                5% min. 170 € limit plnenia 6,426                          963,90 € 

zodpovednosť právnickej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti  v súvislosti 

s činnosťou alebo vzťahom poisteného, krytie rizika zodpovednosti za škody poisteného vzniknuté v 

priebehu výkonu  jeho činností vyplývajúcich so všetkých platných právnych predpisov, nariadení 

a rozhodnutí štátnych orgánov regulujúcich a upravujúcich jeho činnosť, najmä Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

30 000,00 €                  5% min. 170 € limit plnenia 18,00                          540,00 € 

                      1 503,90 € 

ROČNÉ POISTNÉ SPOLU: *                     19 993,35 € 

Ďalšie zmluvné dojednania pre riziko združené živeln é poistenie v zmysle VPP 106-5, OPP Z 156-5:
1. Ročný limit plnenia za jednu a všetky škody pre riziko povodeň je 20% zo súčtu poistných súm pre riziko združený živel, max. 3 319 392 EUR , výška spoluúčasti pre povodeň: 10%; min. 6 639 EUR

*2. Ročný kombinovaný limit plnenia za jednu a všetky škody pre riziká odcudzenie a vandalizmus je: 30 000 EUR

3. Ročný limit plnenia za jednu a všetky škody pre riziká: a) atmosferické zrážky, b) zvýšenie hladiny podpovrchovej vody spôsobené katastrofickým lejakom, c) spätné vystúpenie vody atmosferickými zrážkami alebo katastrofickým lejakom, záplavou

následkom búrkového prívalu je: 6 000 EUR

4. Pre poistenie ciest/verejných pozemných komunikácii platí, že za miesto poistenia sa považuje úsek komunikácie s dĺžkou 10 km. Pre identifikáciu opakujúcej sa poistnej udalosti za sledované obdobie sa tým pádom za jedno miesto poistenia 

považuje rádius 5 km od výskytu poistnej udalosti (vzdialenosť 5 km každým smerom komunikácie od miesta výskytu poistnej udalosti).

5. Pre poistenie hnuteľných vecí na otvorenom priestranstve (napr. zásoby, kontajnery a pod.) sa dojednáva, že takto poistené veci budú zabezpečené v zmysle ZD SZ-5 (Zmluvných dojednaní pre poistenie veci pre prípad odcudzenia 

alebo vandalizmu, spôsoby zabezpečenia).

                             3,52 € 

Príloha č. 2 Predmety poistenia s poistnými sumami, spoluúčasťami a rizikami poistenia

20 000,00 €                  5% min. 100 € nová cena, 1. riziko 0,176

nová cena, 1. riziko

Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov a stavieb 

/vrátane fólií, nápisov a malieb/, súbor sklenných pultov, sklenných vitrín, sklenných stien vo vnútri 

budov, sklá na informačných tabuliach, svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

10 000,00 €                  5% min. 100 € nová cena, 1. riziko                          320,00 € 

5% min. 170 € nová cena, 1. riziko

2 000,00 €                    16,000 32,00 €                           

32,000


