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2022 

 

Dodatok č. 1 k Informácii o výsledku vyhodnotenia návrhov zmlúv 

predložených do obchodnej verejnej súťaže (OVS) 

 
 

 

 

Názov OVS:           „Komplexné poistenie pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.“ 

 
 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňa Informácia o výsledku vyhodnotenia návrhov zmlúv 

predložených do Obchodnej verejnej súťaže „Komplexné poistenie pre Dopravný podnik 

mesta Žiliny s.r.o.“ vyhotovená dňa 15.12.2022 o nasledovné informácie:  

 

 

 

Na základe rozhodnutia vyhlasovateľa súťaže (obstarávateľa) bol dňa 15.12.2022 vo vzťahu 

k úspešným navrhovateľom uplatnený inštitút vyzvania na zníženie zmluvnej ceny 

jednotlivých skupín poistenia. 

Uvedené sa týkalo navrhovateľov: 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 

00151700, ktorý bol 15.12.2022 písomne vyzvaný na zníženie zmluvnej ceny za 1. skupinu 

poistenia – Povinné zmluvné poistenie. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 

Bratislava, IČO: 00585441, ktorý bol 15.12.2022 písomne vyzvaný na zníženie zmluvnej 

ceny za 2. skupinu poistenia – Havarijné poistenie a/alebo za 3. skupinu poistenia (živelné 

poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov a elektroniky, poistenie 

zodpovednosti za škodu). 

 

 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 

00151700: 

-navrhovateľ znížil zmluvnú cenu za 1. skupinu poistenia a to z pôvodnej zmluvnej ceny 

118 806,33 EUR na novú (zníženú) zmluvnú cenu: 106 925,97 EUR. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 

Bratislava, IČO: 00585441 

-navrhovateľ znížil zmluvnú cenu za 2. skupinu poistenia a to z pôvodnej zmluvnej ceny 

191 401,27 EUR na novú (zníženú) zmluvnú cenu: 177 731,10 EUR; 

-navrhovateľ neznížil zmluvnú cenu za 3. skupinu poistenia, t.j. ponechal ju v pôvodnej 

navrhnutej výške a to 98 945,39 EUR. 

 

V tabuľke nižšie je uvedený konečný prehľad zmluvných cien za jednotlivé skupiny poistení 

od úspešných navrhovateľov, po aplikovaní inštitútu zníženia zmluvných cien. 
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skupina poistenia 

ceny v EUR po 

aplikovaní 

inštitútu zníženia 

zmluvných cien od  

navrhovateľa 
KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance 

Group 

Štefanovičova 4 

816 23 Bratislava 

IČO: 00585441 
  

ceny v EUR po 

aplikovaní 

inštitútu zníženia 

zmluvných cien od  

navrhovateľa  
Allianz – Slovenská 

poisťovňa, a.s. 

Dostojevského rad 4 

815 74 Bratislava 

IČO: 00151700 

 

umiestnenie v 

poradí 

1. sk.: povinné 

zmluvné poistenie 
130 018,64 106 925,97 

1. miesto:  
Allianz – 

Slovenská 

poisťovňa, a.s. 

Dostojevského rad 

4  

815 74  Bratislava 

IČO: 00151700 

2. miesto: 
KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance 

Group 

Štefanovičova 4 

816 23  Bratislava 

IČO: 00585441 

 

2. sk.: havarijné 

poistenie 
177 731,10 - 

1. miesto: 

KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance 

Group 

Štefanovičova 4 

816 23  Bratislava 

IČO: 00585441  

3. sk: - súbor 

poistení: živelné 

poistenie, poistenie 

pre prípad 

odcudzenia, poistenie 

strojov a elektroniky, 

poistenie 

zodpovednosti za 

škodu 

98 945,39 - 

1. miesto:  

KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance 

Group 

Štefanovičova 4 

816 23  Bratislava 

IČO: 00585441 

 

Vypracoval: Oddelenie verejného obstarávania 

V Žiline, 16.12.2022 
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2022 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia návrhov zmlúv predložených do 

obchodnej verejnej súťaže (OVS) 

 
 

 

 

 

 

Názov OVS:           „Komplexné poistenie pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.“ 

 
Dátum vyhlásenia OVS a zverejnenia výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa: 23.11.2022 

Dátum ukončenia vyhodnotenia OVS: 15.12.2022  

Hodnotiace kritérium: najnižšia navrhnutá cena v EUR za ročné poistné konkrétnej skupiny 

poistenia.  

 
Umiestnenie navrhovateľov v poradí na základe hodnotiaceho kritéria za jednotlivé skupiny 

poistení je uvedený v tabuľke nižšie. 

 

skupina poistenia 

ceny v EUR 

uvedené 

v návrhoch zmlúv  

navrhovateľa 
KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance 

Group 

Štefanovičova 4 

816 23 Bratislava 

IČO: 00585441 
  

cena v EUR  

uvedená  

v návrhu zmluvy  

navrhovateľa  
Allianz – Slovenská 

poisťovňa, a.s. 

Dostojevského rad 4 

815 74 Bratislava 

IČO: 00151700 

 

umiestnenie v 

poradí 

1. sk.: povinné 

zmluvné poistenie 
130 018,64 118 806,33 

1. miesto:  
Allianz – 

Slovenská 

poisťovňa, a.s. 

Dostojevského rad 

4  

815 74  Bratislava 

IČO: 00151700 

2. miesto: 
KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance 

Group 

Štefanovičova 4 

816 23  Bratislava 

IČO: 00585441 
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2. sk.: havarijné 

poistenie 
191 401,27 - 

1. miesto: 

KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance 

Group 

Štefanovičova 4 

816 23  Bratislava 

IČO: 00585441  

3. sk: - súbor 

poistení: živelné 

poistenie, poistenie 

pre prípad 

odcudzenia, poistenie 

strojov a elektroniky, 

poistenie 

zodpovednosti za 

škodu 

98 945,39 - 

1. miesto:  

KOOPERATIVA 

poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance 

Group 

Štefanovičova 4 

816 23  Bratislava 

IČO: 00585441 

  

Obidvaja navrhovatelia splnili všetky podmienky a požiadavky vyhlasovateľa súťaže, určené 

vo výzve na obchodnú verejnú súťaž. 

Navrhovatelia umiestnení na 1. mieste v poradí sú identifikovaní ako úspešní navrhovatelia za 

príslušnú skupinu poistenia. 

 
 

 

Vypracoval: Oddelenie verejného obstarávania 

V Žiline, 15.12.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


