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Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Dôvodová správa

Komplexné poistenie majetku a zodpovednosti Mesta Trenčín obsahuje poistenie hnuteľného
a nehnuteľného majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie motorových vozidiel –
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel a skupinové úrazové poistenie sedadiel.

Mestský úrad v Trenčíne vykonal prehodnotenie uzavretých poistných zmlúv a navrhuje, aby
sa uzavreli nové zmluvy na poistenie majetku Mesta Trenčín. Existuje totižto predpoklad dosiahnutia
úspor v oblasti poistenia majetku mesta, ak sa budú uzatvárať poistné zmluvy na majetok mesta ako
na celok (resp. viaceré, avšak ucelené celky – napr. motorové vozidlá) v porovnaní s tým, ak by sa
uzatvárali poistné zmluvy na jednotlivý majetok (napr. na každé motorové vozidlo samostatne).
Obdobne to platí aj pri iných druhoch poistenia – napr. pri poistení zodpovednosti za škodu.
Podľa platnej legislatívy je potrebné na uzavretie poistnej zmluvy, resp. poistných zmlúv
aplikovať postupy verejného obstarávania. Vzhľadom k rozsiahlosti poisteného majetku navrhujeme
uzatvorenie viacerých zmlúv (t. z. predmet zákazky bude rozdelený na viacero časti a jednotliví
uchádzači budú môcť predložiť svoje ponuky na jednu alebo viacero častí podľa svojho uváženia) na
dobu neurčitú a verejné obstarávanie realizovať formou verejnej súťaže (t. z. nebude obmedzený
počet uchádzačov, ktorí sa môžu zúčastniť súťaže).
Predpokladaná hodnota zákazky je 230.632,- € bez DPH (za 4 roky) (t. z. predpokladaná
hodnota za jeden rok je 57.658,- € eur bez DPH) .

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
vyhlásenie a vykonanie verejného obstarávania - nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb:
„Komplexné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Mesta Trenčín“ s predpokladanou
hodnotou zákazky 230.632,- € bez DPH, výsledkom ktorej bude uzavretie zmlúv na dobu neurčitú.

