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Verejný obstarávateľ:  AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica  
Predmet zákazky (názov) :  Poistenie plodín 
Zverejnená výzva :  Vestník č. 018/2014 pod číslom 01498-MSS dňa 28. 1. 2014 

 

Verejný obstarávateľ:  AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica  

Predmet zákazky (názov) :  Poistenie plodín 

Zverejnená výzva :   Vestník č. 018/2014 pod číslom 01498-MSS dňa 28. 1. 2014 

Druh zákazky :   Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby 

Postup verejného obstarávania :  Verejná súťaž 

 

Miesto vyhodnocovania : Dátum a čas: 31.03.- 10.4.2014  

Zemplínska Teplica, 076 64 

Administratívna budova, 2. posch., Hlavná 339  
 

 

ČASŤ A. 
Obsah zápisnice (podľa §42 ods. 9) : 
 
a) zoznam členov komisie, 

Ing. Ivan Seňko, Ing. Jaroslav Spišák,  Ing. Marek Ferko 

b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky, 

Pridelené číslo 

ponuke 
Obchodné meno a sídlo uchádzača 

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

IČO : 00151700 

c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 

Obstarávateľ nevylúčil žiadnu ponuku. 

d) záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 

mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi, 

Obstarávateľ neposúdil žiadnu ponuku, ako mimoriadne nízku ponuku a nevykonal žiadnu 

konzultáciu. 

e) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 

Obstarávateľ nevylúčil žiadnu ponuku, z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky. 

f) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, 

Výsledné 

poradie  

Pridelené 

poradové 

číslo 

Obchodné meno a sídlo uchádzača 
Cena / Bodové 

vyhodnotenie 

1. 1 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., 

Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74,  

IČO : 00151700 
93 102,00 

Uchádzač predložil ponuku s najvýhodnejšími podmienkami ako jediný uchádzač, ktorý predložil 

ponuku. 

g) ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, 

Predložená ponuka obsahovala všetky požadované doklady a splnila podmienky účasti určené 

verejným obstarávateľom.  

h) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou. 

Všetci členovia podpísali zápisnicu. 

 


