Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky
podľa § 57 ods. 2 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“)

Názov verejného obstarávateľa:

Mesto Žilina

Sídlo:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 23 Žilina

IČO:

00 321 796

Mesto Žilina ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet nadlimitnej zákazky „ Komplexné poistenie Mesta Žilina“
zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. V. EÚ pod číslom 2021/S 065-165731
dňa 2.4.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2021 dňa 6.4.2021 značka 17337-MSS.
Verejný obstarávateľ napriek skutočnosti, že v predmetnom obstarávaní bola na každú časť
predložená len jedna ponuka:
Časť 1/ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ponuka skupiny dodávateľov:
PREMIUM Insurance Company Limited
A
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Časť 2/ Poistenie motorových vozidiel ponuka uchádzača:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
z nasledovných dôvodov:




Zákazka bola riadne vyhlásená v Ú.V. EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, t. j. bola
verejne prístupná pre neobmedzený počet záujemcov.
Súťažné podklady boli zverejnené s neobmedzeným prístupom
Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 7 ods. 2
písm. b) a c) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím ako aj
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Vzhľadom ku skutočnosti, že platnosť zmlúv na poistenie majetku a poistenie motorových vozidiel
konči 30.06.2021 a verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona o majetku obcí zabezpečiť
ochranu majetku a na základe vyššie uvedených skutočností pri zadávaní predmetnej zákazky nebol
porušený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, teda nebol dôvod
zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

