
Správa o zákazke 

spracovaná v zmysle ods. 2 a 3 §21 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ  :    Mesto Fiľakovo 

Sídlo:                               Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

IČO:                                 00316075 

Zastúpené:                       JUDr. Jaromír Kaličiak – primátor mesta 

Kontaktná osoba:            Ing. Mgr. Jozef Balkó 

                                        Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11,  949 01 Nitra 

 

2. Názov a predmet zákazky 

Názov zákazky:              Poistenie majetku Mesta Fiľakovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej   

alebo zakladateľskej pôsobnosti  

Predmet zákazky:         Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za 

škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu 

štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla a poistenie úrazu žiakov pre Mesto Fiľakovo a 

pre organizácie v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej 

pôsobnosti.  

 

3. Druh a obdobie platnosti zmluvy 

Druh a číslo zmluvy:       Rámcová dohoda č. RD – 10/2013 o poskytnutí poistných služieb   

Obdobie platnosti RD:    48 mesiacov od jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 

4. Hodnota zmluvy  

Predpokladaná hodnota zákazky: od 83.879,56 Eur do 199.999,00 Eur.                                                 

Hodnota zmluvy:                          od 81.919,48 Eur do 199.999,00 Eur 

Cenovým rozpätím je vyjadrená celková hodnota všetkých poistných zmlúv uzatvorených 

v období počas platnosti rámcovej dohody, tj. 48 mesiacov od jej podpisu.                                                      

Cena za služby poistenia nepodlieha dani z pridanej hodnoty. 

 

5. Použitý postup zadania zákazky 

Zadávanie podlimitnej zákazky 

 

6.  Dátumy a čísla uverejnení 

Výzva na predkladanie ponúk 

Vestník UVO č. 211/2013 dňa 29.10.2013 pod číslom 17861 - WYS 

 

7. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

Neuplatňuje sa. 

 

 



8. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia 

Z dôvodu nesplnenia podmienok účasti (v zmysle ods.“7“ § 33 Zákona) a ani z dôvodu 

nesplnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené vo Výzve na 

predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch (v zmysle ods. „1“ § 42 Zákona) nebol 

vylúčený žiadny uchádzač. 

 

9. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk  

V procese zadávania podlimitnej zákazky z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky nebol 

vylúčený žiadny uchádzač. 

 

10. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky 

Skupina dodávateľov:                                                                

Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  
 

Spoločná ponuka úspešných uchádzačov – skupiny dodávateľov pozostávajúcej z obchodných 

spoločností: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava a KOOPERATÍVA 

poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava bola komisiou na základe zverejneného 

kritéria na vyhodnotenie ponúk resp. na základe stanovených požiadaviek na predmet zákazky 

pre verejného obstarávateľa Mesto Fiľakovo vyhodnotená ako vyhovujúca, resp. cenovo 

a následne aj ekonomicky najvýhodnejšia. 

Úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať podiel z tejto zákazky tretím osobám. 

 

11. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Neuplatňuje sa. 

 

12. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §108j ods.“1“ písm. h) a l) a prekročenia 

podielu podľa §108j ods.“1“ písm. k) 

Neuplatňuje sa. 

 

13. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §108h ods.“2“ 

Neuplatňuje sa. 

 

14. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky. 

Použitý postup sa nezrušil. 

 

Správu vypracoval:  Ing. Mgr. Jozef Balkó  

                                 Odborne spôsobilá osoba pre VO 

                                 Tel: 0903 218403 

 

 

V Nitre dňa 09.01.2014 

 

 

 

 


