
    
    

 

 

 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Názov:    Mesto Handlová 
Zastúpené:   Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Sídlo:    Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Internetová adresa:  http://www.handlova.sk/   

2.  Predmet zákazky s názvom: „Poistenie projektu-Revitalizácia vnútrobloku MC“ 

Predmetom zákazky je poistenie majetku nadobudnutého realizovaním projektu s názvom „Revitalizácia 
vnútrobloku Morovnianska cesta“ proti živelným rizikám, poškodeniu, zničeniu, vandalizmu, odcudzeniu 
(krádež, lúpež, vandalizmus vo väzbe na krádež – prostá krádež) a poistenie skla.  

3.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za jedno poistné obdobie v EUR 

4.  Verejný obstarávateľ vyzval písomne 7 potenciálnych záujemcov na predloženie ponuky: 

P.č. Názov vyzvaného potenciálneho záujemcu Dátum 
vyzvania 

Spôsob 
vyzvania 

Predložená 
ponuka: 
áno/nie 

1. 
ČSOB Poisťovňa, a.s., 
Žižkova 11, 811 02 Bratislava  

01.06.2021 e-mailom nie 

2.  
Generali Poisťovňa, a. s., 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  

01.06.2021 e-mailom nie 

3.  
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného 
členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava  

01.06.2021 e-mailom nie 

4. 
Union poisťovňa, a. s., 
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava  

01.06.2021 e-mailom nie 

5. 
Uniqa poisťovňa, a.s., 
Krasovského 15, 851 01 Bratislava  

01.06.2021 e-mailom nie 

6. 
Wüstenrot poisťovňa, a.s., 
Karadžičova 17,  825 22 Bratislava 26  

01.06.2021 e-mailom nie 

7. 
PREMIUM Insurance Company Limited, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, 
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava 

01.06.2021 e-mailom áno 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
a súčasne pre vyhodnotenie ponúk (ďalej len „výzva na predloženie cenovej ponuky“) bola zároveň dňa 
01.06.2021 zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa: www.handlova.sk. 

5.  Lehota na predkladanie ponúk: do 10.06.2021 do 13:00 hod. 

6.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača 
Dátum a  

 čas predloženia 

1. 

PREMIUM Insurance Company Limited, 68 George Borg 
Olivier, St. Julianś, STJ 1081, Malta, Register spoločnosti 
Malta, reg. číslo C 91171, konajúca na území SR 
prostredníctvom organizačnej zložky PREMIUM Insurance 
Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, Nám. Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 
50659669 

dňa 02.06.2021 
o 12:28 hod. 
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7.  Vyhodnotenie ponúk: 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača 
Návrh kritéria: 

Poradie Cena celkom za jedno 
poistné obdobie 

1. 

PREMIUM Insurance Company Limited, 68 George Borg 
Olivier, St. Julianś, STJ 1081, Malta, Register spoločnosti 
Malta, reg. číslo C 91171, konajúca na území SR 
prostredníctvom organizačnej zložky PREMIUM Insurance 
Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, Nám. Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 
50659669  

322,70 EUR 1 

8.  Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

Žiadna z ponúk nebola vylúčená. 

9.  Zdôvodnenie výberu ponuky:  

Verejný obstarávateľ nepristúpil k zrušeniu verejného obstarávania v zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní z dôvodu nasledovných skutočností: 
Verejný obstarávateľ dňa 01.06.2021 písomne vyzval 7 potenciálnych záujemcov na predloženie ponuky. 
Zároveň bola výzva na predloženie cenovej ponuky zverejnená dňa 01.06.2021 na webovom sídle 
verejného obstarávateľa: www.handlova.sk a sprístupnená všetkým subjektom/záujemcom bez 
obmedzenia. Do lehoty na predkladanie ponúk nepožiadal žiadny záujemca o vysvetlenie údajov 
uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky. Ponuku predložil uchádzač oprávnený poskytovať 
predmet zákazky, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V 
Evidencii referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie nemá hospodársky subjekt Premium 
Insurance Company Limited zapísané ku dňu 10.06.2021 negatívne hodnotenie.  

Uchádzač PREMIUM Insurance Company Limited, 68 George Borg Olivier, St. Julianś, STJ 1081, Malta, 
Register spoločnosti Malta, reg. číslo C 91171, konajúci na území SR prostredníctvom organizačnej zložky 
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja 
Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 50659669 sa umiestnil na prvom mieste poradia a verejný obstarávateľ 
s ním uzatvorí poistnú zmluvu na poistenie projektu v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

V Handlovej, dňa 11.06.2021   
     

    

Mgr. Silvia Grúberová 
                    primátorka mesta Handlová 


