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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

„POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL“

Zakázka:
Druh zakázky podle jejího předmětu:
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zadavatel:

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění
vozidel
Služby
Nadlimitní
Otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 sb. o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021
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1.

Informace o veřejné zakázce

1.1.

Zadávací řízení
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci
nadlimitní veřejné zakázky.
Tato zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž
nesplnění může vést k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadavatel se v jednotlivých částech zadávací
dokumentace odvolává na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“).

1.2.

Název veřejné zakázky
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel

1.3.

Druh veřejné zakázky podle jejího předmětu
Veřejná zakázka na služby

1.4.

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty
Otevřené nadlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále
jen Zákon)

1.5.

Stručný popis předmětu veřejné zakázky, rozdělení veřejné zakázky na části
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku Povodí Odry, státní podnik proti vybraným rizikům,
pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel.
Veřejná zakázka je dle § 98 Zákona rozdělena na 7 částí:
Část č. 1 - Pojištění proti živelním pohromám
Část č. 2 - Pojištění odpovědnosti za újmu
Část č. 3 - Pojištění proti krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením
Část č. 4 - Pojištění elektronických zařízení
Část č. 5 - Pojištění strojního zařízení
Část č. 6 - Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
Část č. 7 - Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel
Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky; každá část
veřejné zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Dodavatelé nabídnou předmět plnění dané části veřejné zakázky, který bude zcela odpovídat
stanoveným požadavkům zadavatele.
Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky, jako jsou specifikace rizik, předmět pojištění, pojistné částky,
místo pojištění, pojistná nebezpečí, spoluúčasti, limity plnění a další konkrétní podmínky dílčích druhů
pojištění jsou podrobněji uvedeny v daných přílohách (přílohy č. 7 – 13 této zadávací dokumentace, vždy
týkající se dané části veřejné zakázky – dle čl. 3.6 této ZD) pro jednotlivé části veřejné zakázky.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:
• Hlavní kód CPV 66510000-8 Pojištění,
• Část 1 - 66515200-5 Pojištění majetku,
• Část 2 - 66516000-0 Pojištění odpovědnosti za škodu,
• Část 3 - 66515200-5 Pojištění majetku,
• Část 4 - 66515200-5 Pojištění majetku,
• Část 5 - 66515200-5 Pojištění majetku,
• Část 6 - 66514110-0 Pojištění motorových vozidel, 66516100-1 Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem motorového vozidla,
• Část 7 - 66514150-2 Pojištění plavidel.
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1.6.

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky (v Kč bez DPH / za rok) a maximální cena
Předpokládaná hodnota
(v Kč bez DPH / za rok)

Maximální cena
(v Kč bez DPH / za rok)

Část č. 1

5 800 000,-

6 500 000,-

Část č. 2

200 000,-

230 000,-

Část č. 3

120 000,-

140 000,-

Část č. 4

230 000,-

300 000,-

Část č. 5

380 000,-

400 000,-

Část č. 6

1 700 000,-

1 900 000,-

Část č. 7

20 000,-

30 000,-

Uvedená maximální cena je cenou nepřekročitelnou. Pokud uchazeč podá nabídku na část veřejné
zakázky s cenou vyšší než je uvedená maximální cena dané části veřejné zakázky, bude z účasti v
zadávacím řízení dané části veřejné zakázky vyloučen.
1.7.

Evidenční číslo veřejné zakázky
Zástupce zadavatele eviduje veřejnou zakázku pod číslem 2014-21.

1.8.

Místo plnění zakázky
Moravskoslezský kraj a okres Jeseník (kraj Olomoucký) v rámci ČR.
Kódy hlavního místa plnění dle NUTS: CZ 080, CZ 071.

1.9.

Lhůta plnění veřejné zakázky
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanovil následující termíny:
- předpokládané zahájení plnění:
po ukončení zadávacího řízení a podpisu smluv, nejdříve
však dne 1. 4. 2015,
- ukončení plnění:
5 let ode dne faktického zahájení plnění (od data účinnosti
smlouvy).

1.10. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
1.11. Jednací jazyk
Jednacím jazykem zadávacího řízení je čeština, nabídky mohou být předkládány v českém jazyce.
1.12. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění je nerelevantní, na žádost uchazeče však bude prohlídka místa plnění umožněna.
1.13. Jistota
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 67 odst. 1 Zákona.
1.14. Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví v souladu s § 43 odst. 2 Zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou jsou uchazeči
vázáni svou nabídkou na 120 kalendářních dnů.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může
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zadavatel v souladu se Zákonem uzavřít smlouvou, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení
zadávacího řízení. Zadávací lhůta neběží v souladu s § 43 odst. 4 a 5 Zákona.
1.15. Obecné informace
Zadávací řízení je zadavatelem vyhlašováno dle zásady transparentnosti, zásady rovného zacházení a
zásady zákazu diskriminace.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v souladu s ust. § 84 Zákona. Uchazeč nemá právo na
náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo (při splnění všech zákonných předpokladů) možnosti změny zadávací
dokumentace, včetně příloh.
1.16. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění této zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací
dokumentaci či změny obchodních podmínek mohou být považovány za nesplnění zadávacích podmínek
s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

2.

Údaje o zadavateli

2.1.

Zadavatel
Název:
Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ / DIČ zadavatele:
70890021 / CZ 70890021
zastoupen:
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Ostrava
účet č.:
97104761/0100
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): http://www.pod.cz
Adresa profilu zadavatele:
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=78
Právní forma zadavatele:
státní podnik
Jménem zadavatele jedná:
Ing. Petr Kučera, ekonomický ředitel (na základě pověření)
(dále jen „zadavatel“)

2.2.

Zadavatel je v zadávacím
společností:

řízení na zákl. příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 151 Zákona

Název, sídlo
Kontaktní osoba:
Tel.:
E mail:
(dále jen „zmocněná osoba“)

QUANTUM CZ s.r.o., Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory
Ing. Petra Kozubková
+420 774 552 751
petra.kozubkova@quantumcz.com

Zmocněná osoba je oprávněna ke všem úkonům potřebným k realizaci zadávacího řízení, mimo ty
úkony, které jsou určeny zadavateli a jejichž výkon nelze přenést na jinou osobu. Zmocněná osoba tak
není zejména oprávněna:
a) zadat veřejnou zakázku,
b) vyloučit dodavatele z účasti v zadávacím řízení,
c) zrušit řízení,
d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
e) rozhodnout o způsobu vyřízení námitek.
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2.3.

Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, je pro veškerou komunikaci, korespondenci a
veškeré adresné úkony stanovena jako doručovací adresa sídlo zmocněné osoby QUANTUM CZ s.r.o.,
Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory (mimo adresy místa otevírání obálek).

3.

Údaje o zadávací dokumentaci

3.1.

Tato zadávací dokumentace je zpracovaná v souladu s § 44 Zákona jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci zadávacího řízení oznámeného na portálu Věstník veřejných zakázek:
- dne 19. 9. 2014 pod formulářem Oznámení předběžných informací a
- dne 12. 12. 2014 pod formulářem Oznámení o zakázce.

3.2.

Kompletní zadávací dokumentace (vč. příloh) je zveřejněna na výše uvedeném profilu zadavatele.
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

3.3.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem. Zadávací
dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

3.4.

Zadavatel dále stanoví podrobné požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů ve zvláštním
dokumentu označeném jako „Kvalifikační dokumentace“ (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

3.5.

Zadávací dokumentaci tvoří textová část zadávací dokumentace (dále také „ZD“) včetně uvedených
příloh:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14

3.6.

Kvalifikační dokumentace
Čestné prohlášení o splnění vybraných základních kvalifikačních předpokladů (VZOR)
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (VZOR)
Krycí list nabídky
Údaje o sdružení (společnosti)
Výpis z obchodního rejstříku zadavatele
Soubor tabulek k části č. 1 – Pojištění proti živelním pohromám
Soubor tabulek k části č. 2 – Pojištění odpovědnosti za újmu
Soubor tabulek k části č. 3 – Pojištění proti krádeži vloupáním a loupežným
přepadením
Soubor tabulek k části č. 4 – Pojištění elektronického zařízení
Soubor tabulek k části č. 5 – Pojištění strojního zařízení
Soubor tabulek k části č. 6 – Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu
vozidel
Soubor tabulek k části č. 7 – Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel
Čestné prohlášení dle §68 odst. 3 Zákona (VZOR)

Detailní rozpis příloh č. 7 – 13 této ZD, týkajících se konkrétních částí veřejné zakázky, je uveden níže:
• Příloha č. 7 této ZD obsahuje soubor tabulek k části zakázky č. 1 – Pojištění proti živelním
pohromám:
- Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace, jehož součástí je Přehled provozů a
středisek (tuto část dodavatelé nevyplňují ani nemění a je pro uchazeče závazná),
- Tabulky k vyplnění (tyto vyplněné a uchazečem podepsané přílohy budou součástí nabídky
uchazeče):
o Cena ročního pojistného,
o Limity pojistného plnění,
o Spoluúčast,
o Bonifikace,
o Smluvní výhody,
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do kterých uchazeči vpisují požadované hodnoty a údaje, které následně budou předmětem
hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií a uchazeči jsou povinni zapracovat
tyto hodnoty a údaje do pojistné smlouvy,
- Seznamy majetků (tuto část dodavatelé nevyplňují ani nemění a je pro uchazeče závazná):
- 7 a) Vyjmenované budovy a haly,
- 7 b) Vyjmenované stavby na vodních tocích,
- 7 c) Vyjmenované vodní díla, strojní část,
- 7 d) Vyjmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ZD obsahuje soubor tabulek k části zakázky č. 2 - Pojištění odpovědnosti za újmu:
- Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace (tuto část dodavatelé nevyplňují ani
nemění a je pro uchazeče závazná),
- Tabulky k vyplnění (tyto vyplněné a uchazečem podepsané přílohy budou součástí nabídky
uchazeče):
o Cena ročního pojistného,
o Limity pojistného plnění,
o Spoluúčast,
o Bonifikace,
do kterých uchazeči vpisují požadované hodnoty a údaje, které následně budou předmětem
hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií a uchazeči jsou povinni zapracovat
tyto hodnoty a údaje do pojistné smlouvy.
• Příloha č. 9 této ZD obsahuje soubor tabulek k části zakázky č. 3 - Pojištění proti krádeži vloupáním
nebo loupežným přepadením:
- Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace (tuto část dodavatelé nevyplňují ani
nemění a je pro uchazeče závazná),
- Tabulky k vyplnění (tyto vyplněné a uchazečem podepsané přílohy budou součástí nabídky
uchazeče):
o Cena ročního pojistného,
o Bonifikace,
do kterých uchazeči vpisují požadované hodnoty a údaje, které následně budou předmětem
hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií a uchazeči jsou povinni zapracovat
tyto hodnoty a údaje do pojistné smlouvy.
• Příloha č. 10 této ZD obsahuje soubor tabulek k části zakázky č. 4 - Pojištění elektronických zařízení:
- Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace (tuto část dodavatelé nevyplňují ani
nemění a je pro uchazeče závazná),
- Tabulky k vyplnění (tyto vyplněné a uchazečem podepsané přílohy budou součástí nabídky
uchazeče):
o Cena ročního pojistného,
o Bonifikace,
do kterých uchazeči vpisují požadované hodnoty a údaje, které následně budou předmětem
hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií a uchazeči jsou povinni zapracovat
tyto hodnoty a údaje do pojistné smlouvy,
- Seznamy majetku (tuto část dodavatelé nevyplňují ani nemění a je pro uchazeče závazná):
- 10 a) Počítače a příslušenství,
- 10 b) Technická zařízení,
- 10 c) Notebooky,
- 10 d) Laboratorní přístroje.
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• Příloha č. 11 této ZD obsahuje soubor tabulek k části zakázky č. 5 - Pojištění strojního zařízení:
- Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace (tuto část dodavatelé nevyplňují ani
nemění), jehož součástí je 11 a) Přehled strojního zařízení (tuto část dodavatelé nevyplňují
ani nemění a je pro uchazeče závazná),
- Tabulky k vyplnění (tyto vyplněné a uchazečem podepsané přílohy budou součástí nabídky
uchazeče):
o Cena ročního pojistného,
o Bonifikace,
do kterých uchazeči vpisují požadované hodnoty a údaje, které následně budou předmětem
hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií a uchazeči jsou povinni zapracovat
tyto hodnoty a údaje do pojistné smlouvy.
• Příloha č. 12 této ZD obsahuje soubor tabulek k části zakázky č. 6 - Havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti z provozu vozidel:
- Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace (tuto část dodavatelé nevyplňují ani
nemění a je pro uchazeče závazná),
- Tabulky k vyplnění (tyto vyplněné a uchazečem podepsané přílohy budou součástí nabídky
uchazeče):
o Cena ročního pojistného,
o Smluvní výhody,
do kterých uchazeči vpisují požadované hodnoty a údaje, které následně budou předmětem
hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií a uchazeči jsou povinni zapracovat
tyto hodnoty a údaje do pojistné smlouvy,
- Seznamy vozidel POV a HAV (tuto část dodavatelé nevyplňují ani nemění a je pro uchazeče
závazná):
- 12 a) Seznam vozidel POV (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidel),
- 12 b) Seznam vozidel HAV (HAV = havarijní pojištění vozidel).
• Příloha č. 13 této ZD obsahuje soubor tabulek k části zakázky č. 7 - Pojištění odpovědnosti za újmu
z provozu plavidel:
- Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace (tuto část dodavatelé nevyplňují ani
nemění a je pro uchazeče závazná), jehož součástí je 13 a) Seznam plavidel (tuto část
dodavatelé nevyplňují ani nemění a je pro uchazeče závazná),
- Tabulky k vyplnění (tyto vyplněné a uchazečem podepsané přílohy budou součástí nabídky
uchazeče):
o Cena ročního pojistného.
do kterých uchazeči vpisují požadované hodnoty a údaje, které následně budou předmětem
hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií a uchazeči jsou povinni zapracovat
tyto hodnoty a údaje do pojistné smlouvy.

4.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

4.1.

Dodavatel je oprávněn dle § 49 odst. 1 Zákona po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby alespoň 6
pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

4.2.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle zmocněná osoba
dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění
požadavku, odešle zmocněná osoba současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

4.3.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.
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4.4.

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým
uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

5.

Obecná pravidla podání nabídky

5.1.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každou část veřejné zakázky.

5.2.

Nabídku může podat více dodavatelů společně za podmínek stanovených v § 51 Zákona. Dodavatel,
který podal nabídku v dané části zadávacího řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v téže části zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.

5.3.

Podle § 69 odst. 3 Zákona platí, že pokud dodavatel podá více nabídek na určitou část zakázky
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel pro určitou část zakázky prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky v dané části veřejné
zakázky podané takovýmto dodavatelem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla v dané části veřejné
zakázky vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v dané části zadávacího řízení. Vyloučení
uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

5.4.

Dodavatelé PŘEDLOŽÍ TEDY PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (O KTEROU SE BUDOU UCHÁZET)
SAMOSTATNOU NABÍDKU, A TO V SAMOSTATNÉM SVAZKU.

5.5.

Každý takovýto svazek (s nabídkou na určitou jednotlivou část zakázky) bude vložen DO SAMOSTATNÉ,
ŘÁDNĚ UZAVŘENÉ OBÁLKY, označené názvem veřejné zakázky s uvedením označení příslušné části
zakázky (např. „Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel - část 1 - Pojištění proti
živelním pohromám“), s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem
dodavatele – osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa sídla
uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 Zákona.

5.6.

Návrh pojistné smlouvy musí obsahovat všechny závazné ukazatele, které jsou uvedeny v nabídce
uchazeče. Nabídka uchazeče a návrh pojistné smlouvy musí být v souladu se zadávacími podmínkami.

6.

Lhůta pro podání nabídek, místo pro podání nabídek

6.1.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí
dnem 5. 2. 2015 v 9:30 hodin. Nabídky v samostatných zalepených obálkách (viz odst. 5.5. výše) musí
být do sídla zmocněné osoby (společnost QUANTUM CZ s.r.o., Kralická 2104/1, 709 00 OstravaMariánské Hory) doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.

6.2.

Nabídky je možno doručit také osobně na uvedenou adresu sídla zmocněné osoby (kontaktní osoba:
Ing. Petra Kozubková, tel. 774 552 751) v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 hod. Doporučujeme
předchozí telefonickou dohodu, protože pracovníci zmocněné osoby mohou plnit své povinnosti mimo
uvedenou adresu.

6.3.

Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel v souladu s § 71 odst. 5
Zákona bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.

6.4.

Zástupce zmocněné osoby podanou nabídku zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 Zákona a v případě
osobního doručení vydá uchazeči potvrzení o osobním převzetí nabídky.

7.

Datum a místo otevírání obálek

7.1.

Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne 5. 2. 2015 v 10:00
hodin v sídle zadavatele - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 v
místnosti č. 731.

7.2.

Za každého uchazeče, který podal nabídku/nabídky ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při
otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické osoby nebo
fyzická osoba nebo jiná osoba písemně zmocněná uchazečem. V tomto případě doloží osoba přítomna
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otevírání obálek originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, či pověření. Přítomní uchazeči stvrdí
svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů.

8.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídek

8.1.

Nabídka pro každou část veřejné zakázky, které se uchazeč účastní, musí být zpracována dle zadávacích
podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídku pro každou část veřejné zakázky podá
dodavatel písemně ve 2 vyhotoveních a 1x v elektronické podobě (umožněny jsou formáty .pdf, .xls,
.doc) na CD nebo DVD nosiči.

8.2.

Jedno písemné vyhotovení nabídky pro každou část veřejné zakázky, bude předloženo a označeno
jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“. Originál, kopie
nabídky i elektronická podoba nabídky budou vloženy do jedné obálky (dle pravidel uvedených v odst.
5.5. výše).

8.3.

Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky. V případě rozporu mezi tištěnou formou nabídky a
elektronickou formou nabídky, má přednost tištěná forma nabídky.

8.4.

Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce.

8.5.

Nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel požaduje, aby uchazeči podali
nabídku/nabídky s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Doporučuje se nabídku
pro každou část veřejné zakázky samostatně svázat šňůrkou, přelepit volné konce šňůrky a opatřit
razítkem případně podpisem uchazeče v místě přelepu.

9.

Obsah nabídek

9.1.

V nabídce pro každou část veřejné zakázky (o kterou se dodavatel uchází), musí být uvedeny
identifikační údaje uchazeče v souladu s § 17 písm. d) Zákona, a to v Krycím listu nabídky (dle přílohy č.
4) a v návrhu pojistné smlouvy (dále také jen „smlouva“).

9.2.

Nabídka pro každou část zakázky (o kterou se dodavatel uchází) musí dle § 68 odst. 2 Zákona obsahovat
návrh smlouvy pro předmět dané části zakázky, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.

9.3.

Vyplněný Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče musí být datován, s otiskem razítka (pokud
uchazeč používá razítko) a podepsán uchazečem – osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Krycí list nabídky, v případě podání nabídky společně více osobami, musí být podepsán všemi osobami,
které společně podaly nabídku, popř. zmocněnou osobou.
V Krycím listu nabídky uchazeč uvede, pro kterou část veřejné zakázky nabídku předkládá (tzn. ke každé
nabídce, kterou podává uchazeč samostatně pro každou část veřejné zakázky, vyplní uchazeč
samostatný Krycí list, který bude úvodní stranou nabídky dané části veřejné zakázky).

9.4.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem
podají společnou nabídku, musí být za krycím listem nabídky a příp. plnou mocí, originál smlouvy dle §
51 odst. 6 Zákona.

9.5.

Tabulky a další dokumenty tvořící součást zadávací dokumentace jsou pro dodavatele závazné.

9.6.

Nabídka (originál i kopie) pro každou část veřejné zakázky musí být předložena vždy v tomto členění:
A.

Vyplněný Krycí list nabídky (vzor je přílohou č. 4 ZD).

B.

Alternativně dokládané dokumenty:
a) Plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba,
b) Údaje o sdružení (společnosti) (ve smyslu § 2716 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
(vzor je přílohou č. 5 ZD),
c) Smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona, (v případě, že předmět veřejné zakázky má být plněn
společně několika dodavateli).
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C.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – dle požadavků Kvalifikační dokumentace
(příloha č. 1 ZD); doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předkládá uchazeč
samostatně do všech nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky (přičemž základní, profesní,
ekonomické a finanční požadavky jsou totožné pro všechny části veřejné zakázky, liší se pouze
technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky).

D.

Prohlášení dodavatele dle ust. §68 odst. 3 Zákona – uchazeč vloží uvedené čestné prohlášení do
každé nabídky pro jednotlivé části veřejné zakázky, o které se uchází (vzor v příloze č. 14 této ZD).

E.

Návrh pojistné smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (návrh pojistné smlouvy musí být
rovněž předložen samostatně ve všech nabídkách pro jednotlivé části veřejné zakázky, o které se
dodavatel uchází), přílohou pojistné smlouvy musí být seznamy pojišťovaného majetku dané části
veřejné zakázky stanovené zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.
Návrh pojistné smlouvy musí obsahovat všechny závazné ukazatele, které jsou uvedeny v nabídce
uchazeče. Nabídka uchazeče a návrh pojistné smlouvy musí být v souladu se zadávacími
podmínkami.

F.

Vyplněné „Tabulky k vyplnění“, které jsou součástí příloh č. 7 – 13 této ZD (vztahující se vždy pouze
k příslušné části veřejné zakázky, o kterou se uchazeč uchází) – zadavatel výslovně upozorňuje na
to, že dodavatelé jsou povinni do nabídky vložit příslušné přílohy této ZD (vyplněné ve žlutě
označených kolonkách k vyplnění):
- pro část 1 veřejné zakázky se jedná o tyto „Tabulky k vyplnění“ (součástí příloh č. 7):
o Cena ročního pojistného,
o Limity pojistného plnění,
o Spoluúčast,
o Bonifikace,
o Smluvní výhody,
- pro část 2 veřejné zakázky se jedná o tyto „Tabulky k vyplnění“ (součástí příloh č. 8):
o Cena ročního pojistného,
o Limity pojistného plnění,
o Spoluúčast,
o Bonifikace,
- pro část 3 veřejné zakázky se jedná o tyto „Tabulky k vyplnění“ (součástí příloh č. 9):
o Cena ročního pojistného,
o Bonifikace,
- pro část 4 veřejné zakázky se jedná o tyto „Tabulky k vyplnění“ (součástí příloh č. 10):
o Cena ročního pojistného,
o Bonifikace,
- pro část 5 veřejné zakázky se jedná o tyto „Tabulky k vyplnění“ (součástí příloh č. 11):
o Cena ročního pojistného,
o Bonifikace,
- pro část 6 veřejné zakázky se jedná o tyto „Tabulky k vyplnění“ (součástí příloh č. 12):
o Cena ročního pojistného,
o Smluvní výhody,
- pro část 7 veřejné zakázky se jedná o tyto „Tabulky k vyplnění“ (součástí příloh č. 13):
o Cena ročního pojistného.

G.

Elektronické zpracování nabídky - CD nebo DVD nosič bude vložen v obálce, která bude připevněna
k poslední straně každé nabídky.

H.

Ostatní dokumenty a doklady dle vlastního uvážení uchazeče.

10. Opční právo
10.1. Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.
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11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
11.1. Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění (týkající se dané časti veřejné zakázky) v souladu
se zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v českých korunách.
11.2. Nabídková cena bude zpracována takto:
- nabídková cena musí být stanovena za roční plnění veřejné zakázky pro zadaný předmět plnění
(týkající se dané části veřejné zakázky) a je závazná po celou dobu realizace veřejné zakázky, včetně
započtení všech vlivů (slevy, področní splátky apod.), lze ji překročit pouze za podmínek stanovených
zadavatelem,
- uchazeč vyplní nabídkovou cenu ročního pojistného dané části veřejné zakázky v Tabulce k vyplnění
„Cena ročního pojistného“ (součástí příloh č. 7-13 této ZD, vždy k dané části veřejné zakázky) v české
měně bez DPH; zadání Tabulek k vyplnění pro každou část veřejné zakázky je závazné a uchazeč tyto
tabulky nesmí měnit;
- nabídkové ceny za roční plnění uvede uchazeč rovněž v Krycím listu nabídky a v návrhu pojistných
smluv pro jednotlivé části veřejné zakázky.

12. Platební podmínky a objektivní podmínky, za kterých je možné překročit výši
nabídkové ceny
12.1. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze na základě Zákona a písemného dodatku ke smlouvě, a to:
a) v případě pořízení nového pojištěného majetku či úbytku pojištěného majetku (týká se pouze částí
veřejné zakázky č. 1, 3, 4, 5 a 6), (princip stanovení výše nového smluvního pojistného je uveden
v tabulkách „Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace“, které jsou součástí Příloh č. 7,
9, 10, 11, 12 týkající se daných částí veřejné zakázky),
b) v případě, že se vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané služby nad rámec sjednaného
plnění (dodatečné služby), které bude zadavatel písemně požadovat, a tyto jsou nutné pro plnění
předmětu zakázky (v takových případech bude zadavatel postupovat v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění).

13. Obchodní podmínky
13.1. Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanovil obchodní podmínky, uvedené v zadávací dokumentaci,
přičemž uchazeč musí následně takto stanovené obchodní podmínky zapracovat do návrhu Pojistné
smlouvy, který bude součástí každé jeho nabídky pro jednotlivé části zakázky, přičemž může v tomto
návrhu smlouvy uvést i jiné obchodní podmínky, které však nesmějí být v rozporu s obchodními
podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci.
13.2. Návrhy smluv budou vyhotoveny dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
13.3. Návrhy smluv budou plně respektovat požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci,
a to zejména rozsah plnění veřejné zakázky, platební a obchodní podmínky, požadavky na způsob
zpracování nabídkové ceny, podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídkové ceny atd.
13.4. Návrhy smluv musí být datované, orazítkované (pokud uchazeč používá razítko) a podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem či v zastoupení uchazeče (v takovém případě je nutné připojit zároveň
originál plné moci, případně jiného dokumentu, prokazujícího oprávněnost dané osoby k podpisu
smlouvy). V případě podání nabídky společně více uchazeči, musí být návrh smlouvy podepsán
oprávněnými osobami všech uchazečů, kteří společně podávají nabídku, případně zmocněnou
osobou/osobami uchazečů.
13.5. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy nebo bude v rozporu se zadávacími
a obchodními podmínkami, bude z dalšího posuzování vyřazena a uchazeč bude zadavatelem v rámci
dané části zakázky vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.
13.6. V případě nejasností obchodních podmínek mají dodavatelé právo postupovat v souladu s § 49 Zákona.
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13.7. Zadavatel stanovil tyto obchodní podmínky:

-

Úhrada pojistného bude prováděna v české měně na základě podepsané pojistné smlouvy.

-

Roční pojistné bude objednatel (pojištěný) hradit ve čtyřech čtvrtletních splátkách, stanovených
v pojistné smlouvě.

-

Nabídka a návrh smlouvy budou zpracovány na 5 pojistných let s účinností ode dne podpisu smlouvy
(nejdříve však k 1. 4. 2015).

-

Cena se může v průběhu platnosti pojistných smluv změnit jen v případech uvedených v odst. 12.1.
této zadávací dokumentace. Změna musí být provedena vždy písemně formou oboustranně
potvrzeného dodatku k pojistné smlouvě.

-

Zadavatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a (zároveň) měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení.

-

Dodavatel bude oprávněn po dobu platnosti uzavřené smlouvy oprávněn tuto smlouvu
vypovědět/odstoupit od ní pouze ze zákonných důvodů.

-

Zadavatel si vyhrazuje právo správcování pojistných smluv makléřskou společností FIXUM a.s., sídlem
Ostrava, Muglinov, Muglinovská 270/105, PSČ 712 00, IČ: 253 88 886.

14. Způsob hodnocení nabídek
14.1. Nabídky podané pro část veřejné zakázky č. 7 budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1, písm. b) zákona
na základě nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH / rok.
14.2. Nabídky podané pro část veřejné zakázky č. 1 – 6 budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 zákona na
základě ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle hlavních kritérií, kterým jsou
přiřazeny níže uvedené váhy. Zadavatelem stanovené omezení jednotlivých hodnot daných kritérií jsou
uvedeny v tabulkách „Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace“ k jednotlivým částem
veřejné zakázky (součástí příloh č. 7 – 12 této ZD, týkající se dané části veřejné zakázky).
14.3. ZADAVATEL STANOVIL PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 1 - 6 ODLIŠNÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ
NABÍDEK (či subkritéria, případně dílčí subkritéria), vč. vah v % podle jejich důležitosti tak, že jejich
součet je celkem 100.

Část č. 1 - Pojištění proti živelním pohromám
Pro část zakázky č. 1 „Pojištění proti živelním pohromám“ stanovil zadavatel 4 hlavní kritéria hodnocení
nabídek, kterým přiřadil níže uvedené váhy:

Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok)

Váha hl.
kritéria
45 %

Limit pojistného plnění, spoluúčast

30 %

Bonifikace

20 %

Smluvní výhody

5%

Název hlavního kritéria

Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok) – hodnocena bude nabídková celková cena ročního pojistného
části veřejné zakázky č. 1 po započtení všech vlivů (případných slev, področních splátek apod.). Cena
ročního pojistného bude uvedena v Kč bez DPH. Cenu ročního pojistného uchazeč vyplní do Tabulky k
vyplnění „Cena ročního pojistného“ (součástí příloh č. 7 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené
kolonky). Uchazeč v tabulce uvede roční pojistné, členěné dle požadavků zadavatele, v dané tabulce
„Cena ročního pojistného“.
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Limit pojistného plnění, spoluúčast – předmětem hodnocení budou uchazečem nabídnuté roční limity
pojistného plnění a spoluúčasti.
Roční limity pojistného plnění jsou v tabulce „Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace“
(součástí příloh č. 7 této ZD) zadavatelem stanoveny jako minimální a jsou pro uchazeče závazné. Pokud
uchazeč nabízí pro některá pojistná nebezpečí výhodnější (vyšší) roční limity pojistného plnění oproti
zadání, uvede uchazečem nabízený limit do Tabulky k vyplnění „Limity pojistného plnění“ (součástí
příloh č. 7 této ZD) , (uchazeč vyplní žlutě označené kolonky). Pokud uchazeč nenabízí výhodnější roční
limit pojistného plnění, je povinen vyplnit minimální limit stanovený zadavatelem.
Spoluúčasti jsou v tabulce „Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace“ (součástí příloh č. 7
této ZD) zadavatelem stanoveny jako maximálně možné a jsou pro uchazeče závazné. Pokud uchazeč
nabízí pro některá pojistná nebezpečí výhodnější (nižší) spoluúčasti oproti zadání, uvede nabízenou
spoluúčast do Tabulky k vyplnění „Spoluúčast“ (součástí příloh č. 7 této ZD) , (uchazeč vyplní žlutě
označené kolonky). Pokud uchazeč nenabízí výhodnější spoluúčast, je povinen vyplnit maximální
spoluúčast stanovenou zadavatelem.
Bližší popis podmínek stanovených limitů a spoluúčastí je uveden v tabulce „Zadávací parametry,
požadavky a doplňující informace“ (součástí příloh č. 7 této ZD).
Kritérium „Limit pojistného plnění, spoluúčast“ je u části veřejné zakázky č. 1 rozděleno na 13 subkritérií,
kterým jsou přiděleny váhy subkritéria v rámci daného hlavního kritéria (celkem tedy 100%). Jednotlivá
subkritéria jsou dále rozdělena na 2 dílčí subkritéria, kterým jsou přiděleny váhy dílčího subkritéria
v rámci daného subkritéria (celkem tedy opět 100%):
Číslo
subkri
téria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Váha
subkritéria

Název subritéria
Požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení
letadla, jeho části nebo nákladu vč. škod
způsobených hašením, vyklízením apod.

7%

Vichřice, bouřlivý vítr, krupobití

2%

Zemětřesení

0,5 %

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv
nebo zřícení lavin

0,5 %

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

0,5 %

Tíha sněhu, nebo námrazy

0,5 %

Voda vytékající z vodovodních zařízení. Přetlak
nebo zamrzání vody
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2%

Název dílčího
subritéria
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost

Váha dílčího
subkritéria
0%
100 %
80 %
20 %
60 %
40 %
80 %
20 %
80 %
20 %
80 %
20 %
80 %
20 %

Zadávací dokumentace

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Příval vody způsobený atmosférickými srážkami,
táním sněhu a ledu

0,5 %

Náraz dopravního prostředku

0,1 %

Působení kouře, který unikl náhle a neočekávaně
ze spalovacího, topného, varného nebo sušicího
zařízení

Záplava nebo povodeň

0,1 %

80 %

Nepřímý úder blesku. Poškození nebo zničení
pojištěné věci zkratem nebo přepětím v rozvodné
síti, nebo indukcí v souvislosti s úderem blesku

5,4 %

Úmyslné poškození nebo zničení věci včetně
sprejerství a rytí – zjištěný i nezjištěný pachatel

0,9 %

Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost

80 %
20 %
80 %
20 %
80 %
20 %
60 %
40 %
60 %
40 %
80 %
20 %

Bonifikace – uchazeči uvedou do Tabulky k vyplnění „Bonifikace“ (součástí příloh č. 7 této ZD) výši
bonifikace v %, kterou nabízí po vyhodnocení škodného průběhu předchozího pojistného období
(uchazeč vyplní žlutě označené kolonky).
Uchazeči dále vyplní finanční propočet celkové bonifikace na modelovém příkladu za 5 let, dle přesného
zadání. Pro vyhodnocení tohoto kritéria bude rozhodující výpočet celkové hodnoty bonifikace na
uvedeném modelovém příkladu (který bude vycházet z uchazečem nabídnutých bonifikací).
Smluvní výhody – uchazeči uvedou odpověď formou ANO / NE k uvedenému tématu do Tabulky k
vyplnění „Smluvní výhody“ (součástí příloh č. 7 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené kolonky).
Další informace týkající se hodnotících kritérií, subkritérií, či dílčích subkritérií jsou uvedeny v tabulce
„Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace“ (součástí příloh č. 7 této ZD).

Část č. 2 - Pojištění odpovědnosti za újmu
Pro část zakázky č. 2 „Pojištění odpovědnosti za újmu“ stanovil zadavatel 3 hlavní kritéria hodnocení
nabídek, kterým přiřadil níže uvedené váhy:

Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok)

Váha hl.
kritéria
50 %

Limit pojistného plnění, spoluúčast

30 %

Bonifikace

20 %

Název hlavního kritéria

Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok) – hodnocena bude nabídková celková cena ročního pojistného
části veřejné zakázky č. 2 po započtení všech vlivů (případných slev, področních splátek apod.). Cena
ročního pojistného bude uvedena v Kč bez DPH. Cenu ročního pojistného uchazeč vyplní do Tabulky k
vyplnění „Cena ročního pojistného“ (součástí příloh č. 8 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené
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kolonky). Uchazeč v tabulce uvede roční pojistné, členěné dle požadavků zadavatele, v dané Tabulce k
vyplnění „Cena ročního pojistného“.
Limit pojistného plnění, spoluúčast – předmětem hodnocení budou uchazečem nabídnuté roční limity
pojistného plnění a spoluúčasti.
Roční limity pojistného plnění jsou v tabulce „Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace“
(součástí příloh č. 8 této ZD) zadavatelem stanoveny jako minimální a jsou pro uchazeče závazné. Pokud
uchazeč nabízí pro některá pojistná nebezpečí výhodnější (vyšší) roční limity pojistného plnění oproti
zadání, uvede nabízený limit do Tabulky k vyplnění „Limity pojistného plnění“ (součástí příloh č. 8 této
ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené kolonky). Pokud uchazeč nenabízí výhodnější roční limit pojistného
plnění, je povinen vyplnit minimální limit stanovený zadavatelem.
Spoluúčasti jsou v tabulce „Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace“ (součástí příloh č. 8
této ZD) zadavatelem stanoveny jako maximálně možné a jsou pro uchazeče závazné. Pokud uchazeč
nabízí pro některá pojistná nebezpečí výhodnější (nižší) spoluúčasti oproti zadání, uvede nabízenou
spoluúčast do Tabulky k vyplnění „Spoluúčast“ (součástí příloh č. 8 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě
označené kolonky). Pokud uchazeč nenabízí výhodnější spoluúčast, je povinen vyplnit maximální
spoluúčast stanovenou zadavatelem.
Bližší popis podmínek stanovených limitů a spoluúčastí je uveden v tabulce „Zadávací parametry,
požadavky a doplňující informace“ (součástí příloh č. 8 této ZD).
Kritérium „Limit pojistného plnění, spoluúčast“ je u části veřejné zakázky č. 2 rozděleno na 5 subkritérií,
kterým jsou přiděleny váhy subkritéria v rámci daného hlavního kritéria (celkem tedy 100%). Jednotlivá
subkritéria jsou dále rozdělena na 2 dílčí subkritéria, kterým jsou přiděleny váhy dílčího subkritéria
v rámci daného subkritéria (celkem tedy opět 100%):
Číslo
subkri
téria
1.

2.

3.

4.

5.

Váha
subkritéria

Název subritéria
Obecná odpovědnost za újmu včetně
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
a odpovědnost z vlastnictví, držby nebo jiného
užívání nemovitostí

30 %

Újma vzniklá jinak než na zdraví a na majetku, tzv.
finanční škody následné i čisté

30 %

Náhrada nákladů léčení ZP a regresy dávek
nemocenského pojištění ve prospěch
zaměstnance i třetí osoby

20 %

Věci užívané

10 %

Provoz pracovních strojů

10 %

Název dílčího
subritéria
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost
Roční limit
pojistného plnění
Spoluúčast na 1
pojistnou událost

Váha dílčího
subkritéria
80 %
20 %
80 %
20 %
80 %
20 %
80 %
20 %
80 %
20 %

Bonifikace – uchazeči uvedou do Tabulky k vyplnění „Bonifikace“ (součástí příloh č. 8 této ZD) výši
bonifikace v %, kterou nabízí po vyhodnocení škodného průběhu předchozího pojistného období
(uchazeč vyplní žlutě označené kolonky).
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Uchazeči dále vyplní finanční propočet celkové bonifikace na modelovém příkladu za 5 let, dle přesného
zadání. Pro vyhodnocení tohoto kritéria bude rozhodující výpočet celkové hodnoty bonifikace na
uvedeném modelovém příkladu (který bude vycházet z uchazečem nabídnutých bonifikací).
Další informace týkající se hodnotících kritérií, subkritérií, či dílčích subkritérií jsou uvedeny v tabulce
„Zadávací parametry, požadavky a doplňující informace“ (součástí příloh č. 8 této ZD).

Část č. 3 - Pojištění proti krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením
Pro část zakázky č. 3 „Pojištění proti krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením“ stanovil zadavatel
2 hlavní kritéria hodnocení nabídek, kterým přiřadil níže uvedené váhy:
Název hlavního kritéria
Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok)
Bonifikace

Váha hl.
kritéria
80 %
20 %

Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok) – hodnocena bude nabídková celková cena ročního pojistného
části veřejné zakázky č. 3 po započtení všech vlivů (případných slev, področních splátek apod.). Cena
ročního pojistného bude uvedena v Kč bez DPH. Cenu ročního pojistného uchazeč vyplní do Tabulky k
vyplnění „Cena ročního pojistného“ (součástí příloh č. 9 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené
kolonky). Uchazeč v tabulce uvede roční pojistné, členěné dle požadavků zadavatele, v dané Tabulce k
vyplnění „Cena ročního pojistného“.
Bonifikace – uchazeči uvedou do Tabulky k vyplnění „Bonifikace“ (součástí příloh č. 9 této ZD) výši
bonifikace v %, kterou nabízí po vyhodnocení škodného průběhu předchozího pojistného období,
(uchazeč vyplní žlutě označené kolonky).
Uchazeči dále vyplní finanční propočet celkové bonifikace na modelovém příkladu za 5 let, dle přesného
zadání. Pro vyhodnocení tohoto kritéria bude rozhodující výpočet celkové hodnoty bonifikace na
uvedeném modelovém příkladu (který bude vycházet z uchazečem nabídnutých bonifikací).
Další informace týkající se hodnotících kritérií, jsou uvedeny v tabulce „Zadávací parametry, požadavky a
doplňující informace“ (součástí příloh č. 9 této ZD).

Část č. 4 - Pojištění elektronických zařízení
Pro část zakázky č. 4 „Pojištění elektronických zařízení“ stanovil zadavatel 2 hlavní kritéria hodnocení
nabídek, kterým přiřadil níže uvedené váhy:
Název hlavního kritéria
Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok)
Bonifikace

Váha hl.
kritéria
80 %
20 %

Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok) – hodnocena bude nabídková celková cena ročního pojistného
části veřejné zakázky č. 4 po započtení všech vlivů (případných slev, področních splátek apod.). Cena
ročního pojistného bude uvedena v Kč bez DPH. Cenu ročního pojistného uchazeč vyplní do Tabulky k
vyplnění „Cena ročního pojistného“ (součástí příloh č. 10 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené
kolonky). Uchazeč v tabulce uvede roční pojistné, členěné dle požadavků zadavatele, v dané Tabulce k
vyplnění „Cena ročního pojistného“.
Bonifikace – uchazeči uvedou do Tabulky k vyplnění „Bonifikace“ (součástí příloh č. 10 této ZD) výši
bonifikace v %, kterou nabízí po vyhodnocení škodného průběhu předchozího pojistného období
(uchazeč vyplní žlutě označené kolonky).
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Uchazeči dále vyplní finanční propočet celkové bonifikace na modelovém příkladu za 5 let, dle přesného
zadání. Pro vyhodnocení tohoto kritéria bude rozhodující výpočet celkové hodnoty bonifikace na
uvedeném modelovém příkladu (který bude vycházet z uchazečem nabídnutých bonifikací).
Další informace týkající se hodnotících kritérií, jsou uvedeny v tabulce „Zadávací parametry, požadavky a
doplňující informace“ (součástí příloh č. 10 této ZD).

Část č. 5 - Pojištění strojního zařízení
Pro část zakázky č. 5 „Pojištění strojního zařízení“ stanovil zadavatel 2 hlavní kritéria hodnocení nabídek,
kterým přiřadil níže uvedené váhy:
Název hlavního kritéria
Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok)
Bonifikace

Váha hl.
kritéria
80 %
20 %

Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok) – hodnocena bude nabídková celková cena ročního pojistného
části veřejné zakázky č. 5 po započtení všech vlivů (případných slev, področních splátek apod.). Cena
ročního pojistného bude uvedena v Kč bez DPH. Cenu ročního pojistného uchazeč vyplní do Tabulky k
vyplnění „Cena ročního pojistného“ (součástí příloh č. 11 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené
kolonky). Uchazeč v tabulce uvede roční pojistné, členěné dle požadavků zadavatele, v dané Tabulce k
vyplnění „Cena ročního pojistného“.
Bonifikace – uchazeči uvedou do Tabulky k vyplnění „Bonifikace“ (součástí příloh č. 11 této ZD) výši
bonifikace v %, kterou nabízí po vyhodnocení škodného průběhu předchozího pojistného období
(uchazeč vyplní žlutě označené kolonky).
Uchazeči dále vyplní finanční propočet celkové bonifikace na modelovém příkladu za 5 let, dle přesného
zadání. Pro vyhodnocení tohoto kritéria bude rozhodující výpočet celkové hodnoty bonifikace na
uvedeném modelovém příkladu (který bude vycházet z uchazečem nabídnutých bonifikací).
Další informace týkající se hodnotících kritérií, jsou uvedeny v tabulce „Zadávací parametry, požadavky a
doplňující informace“ (součástí příloh č. 11 této ZD).

Část č. 6 - Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
Pro část zakázky č. 6 „Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel“ stanovil zadavatel
2 hlavní kritéria hodnocení nabídek, kterým přiřadil níže uvedené váhy:
Název hlavního kritéria
Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok)
Smluvní výhody

Váha hl.
kritéria
80 %
20 %

Nabídková cena (v Kč bez DPH / rok) – hodnocena bude nabídková celková cena ročního pojistného
části veřejné zakázky č. 6 po započtení všech vlivů (případných slev, področních splátek apod.). Cena
ročního pojistného bude uvedena v Kč bez DPH. Cenu ročního pojistného uchazeč vyplní do Tabulky k
vyplnění „Cena ročního pojistného“ (součástí příloh č. 12 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené
kolonky). Uchazeč v tabulce uvede roční pojistné, členěné dle požadavků zadavatele, v dané Tabulce k
vyplnění „Cena ročního pojistného“.
Smluvní výhody – uchazeči uvedou odpovědi formou ANO / NE k uvedenému tématu do Tabulky
k vyplnění „Smluvní výhody“ (součástí příloh č. 12 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené kolonky).
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Kritérium „Smluvní výhody“ je u této části veřejné zakázky č. 6 rozděleno na 8 subkritérií, kterým jsou
přiděleny váhy subkritéria v rámci daného hlavního kritéria (celkem tedy 100%):
Název subritéria
Pojištění všech výhledových skel

Váha
subkritéria
20 %

Pojištění řidiče vozidla

20 %

Asistenční služby – Havárie

10 %

Asistenční služby – Porucha

10 %

Asistenční služby – Defekt pneu

10 %

Asistenční služby – Vybití baterie

10 %

Asistenční služby – Zabouchnutí, odcizení, ztráta, poškození klíčů nebo zámků

10 %

Asistenční služby – Nedostatek nebo záměna paliva

10 %

V Tabulce k vyplnění „Smluvní výhody“ (součástí příloh č. 12 této ZD) je k jednotlivým subkritériím
přidělena právě jedna otázka, na kterou uchazeč musí odpovědět formou ANO/NE. Další informace
týkající se hodnotících kritérií, jsou uvedeny v tabulce „Zadávací parametry, požadavky a doplňující
informace“ (součástí příloh č. 12 této ZD).

Část č. 7 - Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel
Pro část zakázky č. 7 „Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel“ stanovil zadavatel způsob
hodnocení nabídek v souladu s § 78 odst. 1, písm. b) zákona na základě nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocena bude nabídková celková cena ročního pojistného části veřejné zakázky č. 7 po započtení
všech vlivů (případných slev, področních splátek apod.). Cena ročního pojistného bude uvedena v Kč bez
DPH. Cenu ročního pojistného uchazeč vyplní do Tabulky k vyplnění „Cena ročního pojistného“ (součástí
příloh č. 13 této ZD), (uchazeč vyplní žlutě označené kolonky). Uchazeč v tabulce uvede roční pojistné,
členěné dle požadavků zadavatele, v dané Tabulce k vyplnění „Cena ročního pojistného“.

14.4. Způsob hodnocení nabídek hodnotící komisí:
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně bez ohledu na to, zda se uchazeč účastní
všech, některých nebo jen jedné části veřejné zakázky.
Hodnocení nabídek pro části 1 – 6 veřejné zakázky
Pro hodnocení nabídek pro části 1 – 6 použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.
Každé jednotlivé nabídce je dle daného kritéria (či subkritéria, či dílčího subkritéria) přidělena bodová
hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria (subkritéria, či dílčího
subkritéria). Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější
nabídka minimální hodnotu kritéria (např. cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro kritérium Smluvní výhody, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně
vhodné (podle počtu odpovědí „ANO“) a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující
nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného kritéria v poměru k
nejvhodnější nabídce.
Stanovení celkového pořadí: bodová hodnota nabídek vypočtená výše popsaným způsobem bude
násobena vahou kritéria (či subkritéria nebo dílčího subkritéria) a v každém daném kritériu, subkritériu či
dílčím subkritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota (vážená hodnota) pro každou
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nabídku; součet redukovaných bodových hodnot ze všech daných kritérií pak určí výslednou bodovou
hodnotu nabídky. Vítěznou nabídkou bude ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
Hodnocení nabídek pro část 7 veřejné zakázky
Nabídky podané pro část veřejné zakázky č. 7 budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1, písm. b) zákona
na základě nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH / rok.
14.5. Hodnotící komise neprovede v dané části zakázky hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku
pouze jednoho uchazeče.

15. Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
15.1. Podáním nabídky pro danou část zakázky uchazeč potvrzuje, že si důkladně prostudoval zadávací
podmínky týkající se této části zakázky.
15.2. Uchazeč poskytne v rámci podané nabídky všechny dokumenty požadované ustanoveními této ZD.
Všechny dokumenty budou v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v této ZD. Nabídky,
které nevyhoví požadavkům zadávacích podmínek, budou vyřazeny.

16. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14

Kvalifikační dokumentace
Čestné prohlášení o splnění vybraných základních kvalifikačních předpokladů (VZOR)
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (VZOR)
Krycí list nabídky
Údaje o sdružení (společnosti)
Výpis z obchodního rejstříku zadavatele
Soubor tabulek k části č. 1 – Pojištění proti živelním pohromám
Soubor tabulek k části č. 2 – Pojištění odpovědnosti za újmu
Soubor tabulek k části č. 3 – Pojištění proti krádeži vloupáním a loupežným přepadením
Soubor tabulek k části č. 4 – Pojištění elektronického zařízení
Soubor tabulek k části č. 5 – Pojištění strojního zařízení
Soubor tabulek k části č. 6 – Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
Soubor tabulek k části č. 7 – Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel
Čestné prohlášení dle §68 odst. 3 Zákona (VZOR)

V Ostravě, dne 11. 12. 2014

………………………………………..
Ing. Petra Kozubková
QUANTUM CZ s.r.o.
společnost pověřená výkonem zadavatelských činností
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