
Príloha č. 4 k Smernici č. 6/2014 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja o postupe pri verejnom obstarávaní 

Záznam z prieskumu trhu 

Zadávateľ/verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 
911 01 Trenčín, v zastúpení sprostredkovateľa poistenia Respect Slovakia, s. r. o., Valova 38, 
921 O I Piešťany, IČO: 34107061, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
Oddid: Sro, Vložka č. 529/T, na základe splnomocnenia zo dňa 15.04.2014 

Predmet zákazky: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na obdobie od 01.01.2018 do 
31. 12. 2018 (oba dni vrátane)

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
66515200-5 Poistenie majetku 
66516000-0 Poistenie zodpovednosti 

Spôsob vykonania prieskumu (označí sa): 
a) faxom alebo mailom,

b) úradným listom (písomná komunikácia),
c) elektronickou aukciou
d) na základe cenníkov, katalógov, informačných materiálov,
e) na základe výsledkov z predchádzajúceho prieskumu z vlastnej databázy, zo

skutočných nákladov na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, ktorý bol
obstarávaný (upravený o očakávané zmeny).

Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov/poskytovateľov/zhotoviteľov 
Por. č. obch. meno, adresa sídla ponuka/reakcia na doručené výzvy 

1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.
IČO: 00 151 700

2. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17,811
05 Bratislava

3. PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.
so sídlom Šoltésovej 14,811 08 Bratislava, IČO: 50 659 669,

4. UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO: 00 653 501

Poisťovniam bol zadaný presný rozsah požadovaného poistného krytia poistenia majetku a 
zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 



Poisťovňami boli predložené nasledovné ponuky: 

Poist'ovňa Ročné poistné Poznámka 

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. 227 133,53 € bez pripomienok 

KOMUNALNA poisťovňa, a.s. 241 019.56 € bez pripomienok 

PREMIUM lnsurance Company Limited 126 179,58 € bez pripomienok 

UNIQA poisťovňa, a.s. - nepredlož.iii ponuku 

Dátum ukončenia prieskumu trhu: 01.09.2017 

Závery z prieskumu trhu: 

Prieskumom trhu boli oslovené štyri poisťovne. UNTQA poisťovňa, a.s. ponuku poistenia 

nepredložila. Ostatné oslovené poisťovne predložili ponuky bez pripomienok. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 198 110,89 EUR na obdobie jedného 

roka na základe aritmetického priemeru ponúk poisťovní. ktoré predložili ponuku poistenia. 

Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa§ 37 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Prílohy (povinné): 

- ponuky/reakcie na doručené výzvy

- výzvy na prieskum trhu

Dátllln a podpis osoby vykonávajúcej prieskum trhu: 

V Piešťanoch 04.09.2017 

... 



Príloha č. 4 k Smernici č. 6/2014 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja o postupe pri verejnom obstarávaní 

Záznam z prieskumu trhu 

Zadávateľ/verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 
911 01 Trenčín. v zastúpení sprostredkovateľa poistenia Respect Slovakia, s. r. o .. Valova 38, 
921 O 1 Piešťany, IČO: 34107061, zapísanej v Obe bodnom registri Okresného súdu Tmava, 
Oddiel: Sro, Vlož.ka č. 529/ľ. na základe splnomocnenia zo dňa 15. 04.2014 

Predmet zákazky: Havarijné poistenie motorových vozidiel na obdobie od 01.01.2018 do 
31.12. 2018 (oba dni vrátane) 

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
66514110-0 Poistenie motorových vozid ie! 

Spôsob vykonania prieskumu (označí sa): 
a) faxom alebo mailom,

b) úradným listom (písomná komunikácia),
c) elektronickou aukciou
d) na základe cenníkov, katalógov, informačných materiálov.
e) na základe výsledkov z predchádzajúceho prieskumu z vlastnej databázy. zo

skutočných nákladov na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, ktorý bol
obstarávaný (upravený o očakávané zmeny).

Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov/poskytovateľov/zhotoviteľov 
Por. č. obch. meno, adresa sídla ponuka/reakcia na doručené výzvy 

1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,
IČO: 00 151 700

2. Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:
35 709 332

3. KOOPERA TIV A poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group, so sídlom Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441

4. UNION poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A. 813 60 Bratislava 1, IČO:
31 322 051

5. UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO: 00 653 501

Poisťovniam bol zadaný presný rozsah požadovaného poistného krytia na havarijné poistenie 
motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

I / 



Poisťovňami boli predložené nasledovné ponuky: 

Poisťovňa Ročné poistné Poznámka 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 332 778,80 € 
neakceptovanie 

osobitných dojednaní 

Generali Poisťovňa, a.s. - ponuka nepredložená 

KOOPERA Tl V A poisťovňa, a.s. 128 705.07 € bez pripomienok 

UN ION poisťov,�a. a.s. 145 915,91 € bez pripomienok 

UNlQA poisťovňa. a.s. - ponuka nepredložená 

Dátum ukončenia prieskumu trhu: 01.09.2017 

Závery z prieskumu trhu: 

Prieskumom trhu bolo oslovených päť poisťovní. 

KOOPERA TIV A poisťovňa, a.s. a UNION poisťovňa, a.s. predložili ponuku poistenia bez 

pripomienok k požadovaným osobitným dojednaniam poistenia. 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. neakceptovala v plnom rozsahu osobitné dojednania 

poistenia. Generali Poisťovňa, a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. ponuku nepredložili. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 13 7 310,49 EUR na obdobie 

jedného roka na základe aritmetického priemeru dvoch ponúk poisťovní, ktoré súhlasili 

s podmienkami poistenia verejného obstarávateľa, a to KOOPERA TIV A poisťovňa, a.s. 

a UNION poisťovňa, a.s .. 

Cenovú ponuka z Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. sme nezahrnuli do PHZ vzhľadom 

k nedodržaniu podmienok poistenia. 

Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Prílohy (povinné): 

- ponuky/reakcie na doručené výzvy

- výzvy na prieskum trhu

Dátum a podpis osoby vykonávajúcej prieskum trhu: 

V Piešťanoch 04.09.2017 



Príloha č. 4 k Smernici č. 6/2014 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja o postupe pri verejnom obstarávaní 

Záznam z prieskumu trhu 

Zadávateľ/verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 
911 01 Trenčín, v zastúpení sprostredkovateľa poistenia Respect Slovakia, s. r. o., Valova 38, 
921 01 Piešťany, IČO: 34107061, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava, 
Oddiel: Sro, Vložka č. 529/T, na základe splnomocnenia zo dňa 15. 04.2014 

Predmet zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla na obdobie od 01.01.2018 do 31. 12. 2018 (oba dni vrátane) 

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
66516100-1 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Spôsob vykonania prieskumu ( označí sa): 

a) faxom alebo mailom,
b) úradným listom (písomná komunikácia),
c) elektronickou aukciou

d) na základe cenníkov, katalógov, informačných materiálov,

e) na základe výsledkov z predchádzajúceho prieskumu z vlastnej databázy, zo

skutočnVch nákladov na rovnaký alebo porovnatel'ný predmet zákazky, ktorý

bol obstarávaný (upravený o očakávané zmeny).

Predpokladaná hodnota zákazky je určená na základe aktuálneho poistenia s predpokladaným 

navýšením počtu motorových vozidiel. Použité sadzby sú stanovená na základe platnej 

poistnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená v zmysle VO na obdobie roka 2017. 

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 44 696,18 € na obdobie jedného roka. 

Dátum a podpis 

V Piešťanoch 04.09.2017 


