Zápisnica
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Obstarávateľ :
Mesto Komárno
Mestský úrad Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno

IČO: 00306525

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
Mgr. Tomáš Fekete, Ing. Viktor Burak
3. Opis predmetu obstarávania: „Poistenie majetku mesta Komárno“.
Nasledovné spoločnosti / poisťovne boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet
zákazky s názvom “Poistenie majetku mesta Komárno“.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

kuzma@koop.sk
mzummer@kpas.sk
union@union.sk
szabozoltan@azet.sk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 23. marca 2018 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne doručila svoju cenovú ponuku jedna poisťovňa.
4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
Kontakt:

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
vysna@kpas.sk, sekretariatgr@kpas.sk

Ponúknutá cena:
- Hodnota zákazky na 1 rok

=

19.978,16 €

- Hodnota zákazky na 30 mesiacov

=

49.945,40 €

5. Vyhodnotenie:
Na základe týchto predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostavil poradie
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena. Na základe týchto skutočností sa predmet
zákazky odporúča objednať od uchádzača č. 1:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
Kontakt:

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
vysna@kpas.sk, sekretariatgr@kpas.sk

Ponúknutá cena:
- Hodnota zákazky na 1 rok
- Hodnota zákazky na 30 mesiacov

=

19.978,16 €
49.945,40 €

6. Prítomní na otváraní ponúk:
Mgr. Tomáš Fekete

................................

Ing. Viktor Burak

................................

Ing. Kabátová Andrea

.................................

Zápisnicu vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 26.3.2018

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

podpis:........................

Príloha k zápisnici z vyhodnotenia ponúk
vyhotovenej dňa 26. 3. 2018
na predmet zákazky
„Poistenie majetku Mesta Komárno“
Dňa 26.3.2018 o 10,00 hod komisia verejného obstarávateľa vyhodnotila verejné obstarávanie
s názvom „Poistenie majetku Mesta Komárno“.
Verejnému obstarávateľovi bola do lehoty na predkladanie cenovej ponuky (23.3.2018, 9:00 hod)
predložená jedna ponuka a to ponuka od uchádzača KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s., Vienna
Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava.
Nakoľko počas vyhlásenia verejného obstarávania, v majetku Mesta Komárno došlo k prírastku
nehnuteľného majetku, hodnota zákazky ponúknutá uchádzačom bude prehodnotená na
aktuálny rozsah majetku verejného obstarávateľa.
Hodnota na plnenie predmetu zákazky:

...................... na 1 kalendárny rok

...................... na 30 mesiacov

Zmluva bude uzatvorená medzi: Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mesto Komárno
Námestie gen. Klapku č. 1
945 01 Komárno
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s.,
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava.

Prílohu k zápisnici vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 28. 3. 2018

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

podpis:........................

