
 

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 
1. Obstarávateľ : 

Mesto Komárno                                                  IČO: 00306525 
Mestský úrad Komárno                                       
Nám. gen. Klapku 1 
945 01  Komárno 
 

 
2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              

Denisa Vlčková, PhDr. Ingrid Szabó 
 

3. Opis predmetu obstarávania:  

 

„Poistenie majetku Mesta Komárno“ 

 
 

Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom : „Poistenie majetku Mesta Komárno“

    

  4.1. Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
eva.hurtova@generali.sk 

Erzsebet.Pocs@generali.sk  

4.2. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 

Bratislava 

   horvathova@kpas.sk 
   vysna@kpas.sk  
   sekretariatgr@kpas.sk        
 
  4.3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 

allianzsp@allianzsp.sk 
 

  4.4. Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 
union@union.sk  

 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky bola zverejnená aj na webovom sídle verejného 
obstarávateľa.  
 
Termín doručenia cenovej ponuky bol do 23. júna 2021 do 15:00 hod. V stanovenom termíne 
doručili svoju cenovú ponuku dvaja uchádzači. 
 

4. Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikateľa:  Union poisťovňa, a.s. 
 Sídlo podnikateľa:    Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 

 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  na 1 rok  = 15.549,06 € 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  na 36 mesiacov  = 46.647,18 € 
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Ponuka č. 2: 

Obch. meno podnikateľa:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Sídlo podnikateľa:    Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 

 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  na 1 rok  = 19.960,28 € 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  na 36 mesiacov  = 59.880,84 € 

 

 

5. Vyhodnotenie:    

 

Na základe predložených cenových ponúk, uchádzači predložili všetky požadované doklady – 
splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za 
celý predmet zákazky.  

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva alebo 
objednávka s uchádzačom nasledovne: 

Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikateľa:  Union poisťovňa, a.s. 
 Sídlo podnikateľa:    Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 

 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  na 1 rok  = 15.549,06 € 
Ponúknutá cena za predmet zákazky  na 36 mesiacov  = 46.647,18 € 

 

 
 

6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Ing. Kulcsár Szabó  Attila           .................................     

 Majerík Ladislav   ................................. 

 Denisa Vlčková    ................................. 

Zápisnicu vypracoval 

Denisa Vlčková          dňa: 24.06. 2021  podpis:........................ 

meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

 

 

 


