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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
zo dňa 31.10.2017 o 15.00 hod.
podľa § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Obec (mesto) : Žiar nad Hronom
PSČ: 965 19
Ulica : Štefana Moysesa
Číslo : 46
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktné osoby:
vo veciach verejného obstarávania:
Mgr. Martina Klacek, Ing. Iveta Vájová, tel.č. 045 678 71 36, E-mail: martina.klacek@ziar.sk,
iveta.vajova@ziar.sk
2. Predmet zákazky : Poistenie majetku 2018-2020
vo vestníku verejného obstarávania č. 191/2017 pod číslom 13449-MSS dňa 28.9.2017
Postup:
elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému
JOSEPHIN
Zákazka z hľadiska limitu:
nadlimitná zákazka
Druh predmetu:
služba
Miesto a čas otvárania:
Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom, I.
poschodie č. dverí 8, dňa 24.10.2017 o 10:00 hod
3. Členovia komisie
Ing. Zuzana Beliančínová - OEaF
Ing. Iveta Vájová - OVO
Ing. Martin Majerník – vedúci OEaF
Mgr. Jaroslav Lexa
Mgr. Martina Klacek - OVO

predseda komisie
člen komisie
člen komisie
člen komisie
člen komisie

4. Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti - kontrola
doručených dokladov
Komisia na svojom zasadnutí pristúpila ku kontrole doručených ponúk z pohľadu preukázania
splnenia požiadaviek na predmet zákazky. V ponuke spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, v predloženej Rámcovej dohode o poskytnutí poistných služieb bol v
článku VII. s názvom Záverečné ustanovenia, doplnený ods. 7 v znení: "Samostatným finančným
agentom v tomto zmluvnom vzťahu je spoločnosť C&C Insurance service, s.r.o. Palisády 33, 811 06
Bratislava". Uvedený odsek je v rozpore so súťažnými podkladmi zverejnenými verejným
obstarávateľom. Preto verejný obstarávateľ požiadal prostredníctvom elektronického sw. Josephine
spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group o vysvetlenie ponuky, a či teda
na uvedenej zmluvnej podmienke trvá? Zároveň túto upozorní, že v prípade, ak na uvedenej
podmienke bude trvať, jej ponuka bude v súlade s § 53 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.
vylúčená.
Následne pristúpil k overeniu dokladov preukazujúcich osobné postavenie uchádzačov podľa § 32
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komisia
overila splnenie podmienok účasti osobného postavenia u uchádzačov nachádzajúcich sa na prvom
až treťom mieste.
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Verejný obstarávateľ overil doklady preukazujúce osobné postavenie uchádzača priebežne
umiestneného na prvom mieste, spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. formou kontroly zápisu v registri
hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ po kontrole konštatuje, že spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s. spĺňa podmienky
na preukázanie osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a je zapísaná v zozname hospodárskych
subjektov pod číslom 2016/11-PO-E2962 s platnosťou zápisu do 22.11.2019. KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group taktiež spĺňa podmienky na preukázanie osobného
postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov pod číslom 2016/9-POD1373 s platnosťou zápisu do 27.09.2019. Union Poisťovňa, a.s. taktiež spĺňa podmienky na
preukázanie osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov pod
číslom 2016/11-PO-D1889 s platnosťou do 25.11.2019.
Členovia komisie prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou z vyhodnotenia ponúk, čo potvrdzujú
svojim podpisom.
Ing. Zuzana Beliančínová - OEaF
....................................
predseda komisie
Ing. Iveta Vájová- OVO
....................................
člen komisie
Ing. Martin Majerník – vedúci OEaF
...................................
člen komisie
Mgr. Jaroslav Lexa
....................................
člen komisie
Mgr. Martina Klacek - OVO
.....................................
člen komisie

