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Názov predmetu zákazky: „ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„ 

 

Uchádzač/Záujemca 
 
 

Vec:  

Odpovede verejného obstarávateľa na otázky záujemcov/uchádzačov 

 

Otázka č.1. V prílohe č. 3 Zoznam motorových vozidiel povinné zmluvné poistenie uvádzate 

22 motorových vozidiel a v tabuľke č.3 uvádzate 26. 

 

OTÁZKA: Koľko motorových vozidiel v skutočnosti vstupuje do poistenia? Prosím doplniť 

prílohu č. 3, alebo opraviť počet motorových vozidiel v tabuľke č. 3. Na koľko motorových 

vozidiel má byť spravená cenová ponuka (na 22 alebo na 26 motorových vozidiel? 

 

ODPOVEĎ NA OTÁZKU č. 1: V prílohe č.3 Zoznam motorových vozidiel povinné 

zmluvné poistenie sa nachádza skutočný stav motorových vozidiel, ktoré sú aktuálne vo 

vlastníctve poisteného. 

V tabuľke č. 3 sa nachádza plánovaný počet motorových vozidiel, ktoré vstúpia do 

poistenia počas celej doby trvania zmluvy.  

 

Otázka č.2. V prílohe č. 4 Zoznam motorových vozidiel Havarijné poistenie uvádzate 22 

motorových vozidiel , kde ich súčet poistných súm predstavuje 225 752,94€ a v tabuľke č.4 

uvádzate súčet poistných súm motorových vozidiel 330 000€. 

 

OTÁZKA: Aká je skutočná poistná suma motorových vozidiel vstupujúcich do poistenia? 

Prosím doplniť prílohu č. 4 o motorové vozidlá aj s poistnou sumou, ktoré vstupujú do 

poistenia.  

V opačnom prípade prosím opraviť tabuľku č 4 – na skutočnú poistnú sumu motorových 

vozidiel vstupujúcich do poistenia   . 

 

ODPOVEĎ NA OTÁZKU č. 2: V prílohe č.4 Zoznam motorových vozidiel Havarijné 

poistenie  sa nachádza  súčet poistných súm za motorové vozidlá, ktoré sú aktuálne vo 

vlastníctve poisteného. 

V tabuľke č. 4 sa nachádza poistná suma  za motorové vozidlá, ktoré vstúpia do poistenia 

počas celej doby trvania zmluvy.  Prosím o zachovanie poistnej sumy ako je uvedená 

v tabuľke č. 4.  

 

 

Otázka č. 3. V súťažných podkladoch v časti b.3. Obchodné podmienky poskytnutia služby , č. 

4 Havarijné poistenie motorových vozidiel, časť Osobitné dojednania bod 6  uvádzate  

- Hodinová sadzba za opravu motorového vozidla je normohodina  
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OTAZKA:  Bude pre verejného obstarávateľa akceptovateľné takéto znenie: „Poisťovateľ 

akceptuje neobmedzenú normohodinu za opravu vozidla v autorizovanom servise na území 

SR.“? 

 

ODPOVEĎ NA OTÁZKU č. 3: Nie, nie je možné. Je potrebné zachovať osobitné 

dojednania bodu 6.  

 

Otázka č. 4 V súťažných podkladoch v časti b.3. Obchodné podmienky poskytnutia služby , č. 

4 Havarijné poistenie motorových vozidiel, časť Osobitné dojednania bod 13  uvádzate  

- Poisťovňa  bude akceptovať existujúci spôsob zabezpečenia motorových vozidiel klienta 

a poistné sumy 

 

OTÁZKA: Nakoľko v prílohe č. 4 nie sú uvedené  zabezpečovacie zariadenia  pri motorových 

vozidlách vstupujúcich do poistenia, prosím doplniť do prílohy č. 4  o aký druh 

zabezpečovacieho zariadenia sa jedná pri motorových vozidlách vstupujúcich do poistenia. 

 

ODPOVEĎ NA OTÁZKU č. 4: Uvedená informácia bude poskytnutá úspešnému 

uchádzačovi. 

 

Otázka č. 5. V súťažných podkladoch v časti b.3. Obchodné podmienky poskytnutia služby ,  

č. 4 Havarijné poistenie motorových vozidiel, časť Osobitné dojednania bod 8  uvádzate  

Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej jazdy za 

použitia výstražného zvukového a svetelného zariadenia, auto požičovne, autoškoly, 

taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude jedennásobok 

základného poistného, t.j. poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú sadzbu poistného za tieto 

vozidlá 

 

OTÁZKA: Nachádzajú sa v Zozname motorových vozidiel č. 4 a príloha č. 3 aj vozdilá s 

právom 

prednosti v jazde, prípadne motorové vozidla s inou prevádzkou, ako bežnou? Ak áno prosím 

vyznačiť. 

 

ODPOVEĎ NA OTÁZKU č. 5 : Motorové vozidlo,  ktoré je prevádzkované v režime 

s právom prednostnej jazdy je : Kia Venga DS 979 EC   

 

 

 

S pozdravom                                                         Ing. Dagmar Melotíková, v.r. 
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